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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             

                 
                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

της 10 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  16  η   Μαρτίου 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16 η   Μαρτίου   του έτους 2016, ηµέρα  Τετάρτη   και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ  8260/ 10-03-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) 
µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   ( 5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                      
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                                               
3. Ανουσάκης Νικόλαος  (προσήλθε από την 66 έως & την  80/2016)  ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                                                   
4. Ιωάννης  Λυκούδης                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                         
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                         Ζαπάντης Ανδρέας 
6.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος (ΑΠΩΝ στην 67 & αποχώρησε  από την 68/2016 για Ιθάκη προκειµένου να παραβρεθεί στην 
συνεδρίαση της ΠΕ∆ Ιονίων Νήσων)  
    
  ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     64   / 2016                                                                         Α∆Α: ΩΦΡΝΩΕ5-ΛΑ2     
   ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ 
Αργοστολίου . 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   
θέτει υπόψη της Επιτροπής το µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: « Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά 
Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου»  
για το οποίο ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζεται  η συζήτησή του (Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή-  Ιωάννης  Λυκούδης - 
Γκισγκίνης Νικόλαος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος)                                                                                                                                                                                                  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη, ο οποίος εισηγούµενος  το µοναδικό  θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση 
Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ 
Αργοστολίου .»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. 8744/16-03-2016 εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:    
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες 
των ΚΕΠ  . 
 
    Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην 
υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς  κ. Μαρίνας Γασπαρινάτου  για την προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π ) για 
τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου. 
 
 
 
 

 
ΠΟΣΟ 

 Κ.Α. 

100,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ  00.6495.05 
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Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
                             β)Έγγραφο Προϊστάµενου ∆/νσης  του ΚΕΠ 
 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και 
επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, 
ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή 
επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας 
δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων 
να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 
χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Για τους παραπάνω λόγους ζητείται η έγκριση για την «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για  την αγορά 
Μεγαρόσηµων και Χαρτοσήµων για τις ανάγκες του ΚΕΠ Αργοστολίου.»  στην υπόλογο µόνιµο τακτικό υπάλληλο του 
∆ήµου κ. Μαρίνα Γασπαρινάτου  ποσού 100,00 € από τον Κ. Α   00.6495.05 . 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοσκοπηµένα πρακτικά : 
 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή-  Ιωάννης  Λυκούδης - Γκισγκίνης 
Νικόλαος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
την υπ αρίθ.  368/16-03-2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 100,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 00.6495.05  µε τίτλο 
«Προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π. για λειτουργία ΚΕΠ» 
2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Μαρίνα Γασπαρινάτου 
ποσού 100,00 € από τον Κ.Α 00.6495.05  για την προµήθεια παραβόλων , χαρτοσήµων κ.λ.π. για την λειτουργία του 
ΚΕΠ Αργοστολίου . 
3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   16/ 06/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      65 / 2016                                                                 Α∆Α: 6Θ5ΠΩΕ5-Ν4Α                        
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση 
ενεργειών του. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η 
οποία  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση ενεργειών του»  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 6472 /26-02-2016 
εισήγηση της στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
Στις 28-3-2016 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 15-10-2014 (αρ. κατ. 
3486/2014) αγωγή των Θρασύµβουλου Μαρκέτου και Γεωργίου Μαρκέτου κατά οκτώ (8) συνολικά εναγοµένων µεταξύ 
των οποίων και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, µε την οποία ζητείται να κηρυχθεί άκυρη και ανίσχυρη η µυστική διαθήκη της 
αποβιωσάσης Καλοµοίρας-Άννας Γεράκη.  Με την ως άνω διαθήκη η αποβιώσασα διέθεσε µεταξύ άλλων το αγρόκτηµα 
της εκτάσεως 8 στρεµµάτων στη θέση Αλυκές Κραναίας Αργοστολίου και το αγροτεµάχιο της στη θέση Παράδεισος 
Κραναίας Αργοστολίου για τη σύσταση φιλανθρωπικού ιδρύµατος το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία και διαχείριση 
του ∆ήµου ώστε µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση του πρώτου αγροκτήµατος να ανεγερθεί οίκηµα εντός αυτού 
προκειµένου να φιλοξενεί µοναχικούς και κατάκοιτους και τα έσοδα από την εκµετάλλευση του δευτέρου να διατίθενται 
για τη συντήρηση του προσωπικού του ανωτέρω συσταθησόµενου φιλανθρωπικού ιδρύµατος. Οι ενάγοντες ζητούν να 
αναγνωρισθεί άκυρη και ανίσχυρη η εν λόγω διαθήκη καθώς δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1738 επόµενα 
του Αστικού Κώδικα περί των µυστικών διαθηκών.  
 Λόγω εκκρεµών και ανειληµµένων δικαστικών υποχρεώσεων είναι αδύνατη η µετάβαση µου στην Αθήνα στις 
28-3-2016 για τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης. Ως εκ τούτου απαιτείται να οριστεί δικηγόρος Αθηνών προκειµένου 
να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την ανωτέρω δικάσιµο. 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και κατ’ άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει 
πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών µε την εντολή να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη 
δικάσιµο της 28ης Μαρτίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο και εφόσον και πάλι δεν είναι δυνατή η 
µετάβαση στην Αθήνα της επί παγία αντιµισθία πληρεξούσιας δικηγόρου µας, για την υπεράσπιση των συµφερόντων 
του ∆ήµου. 
 Επισηµαίνεται ότι για την υπόθεση αυτή η κ. Αναστασία Τσατραφύλλια, ∆ικηγόρος Αθηνών, έχει εξυπηρετήσει 
χωρίς αµοιβή το ∆ήµο µας λαµβάνοντας από το αρµόδιο δικαστήριο αντίγραφα εγγράφων χρήσιµα για το φάκελο της 
υπόθεσης και ζητώντας τη χορήγηση αναβολής από το Πολυµελές Πρωτοδικείο κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιµο.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η κ. Χριστοφοράτου ενηµερώνει την Επιτροπή ότι κ. Αναστασία Τσατραφύλλια, ∆ικηγόρος Αθηνών έχει ήδη καταθέσει 
τις προτάσεις του ∆ήµου  µας για την  εν λόγω υπόθεση  γιατί υπήρχε συγκεκριµένη ηµεροµηνία για την κατάθεσή τους  
και στο διάστηµα αυτό δεν συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει α) να εγκριθούν οι ενέργειες που ήδη έχει προβεί το δικηγορικό Γραφείο Αθηνών 
µε την επωνυµία  Αναστασία Τσατραφύλλια για την εν λόγω υπόθεση β) να οριστεί  πληρεξούσιος δικηγόρος του 
∆ήµου µας η  κ. Αναστασία Τσατραφύλλια, ∆ικηγόρος η Αθηνών µε την εντολή να παραστεί ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 28ης Μαρτίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο και γ)  η  
αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου να οριστεί  σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή-  Ιωάννης  Λυκούδης - Γκισγκίνης 
Νικόλαος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
    Την  συµπληρωµατική εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει τις ενέργειες που ήδη έχει προβεί το δικηγορικό Γραφείο Αθηνών µε την επωνυµία  Αναστασία 
Τσατραφύλλια για την από 15-10-2014 (αρ. κατ. 3486/2014) αγωγή των Θρασύµβουλου Μαρκέτου και Γεωργίου 
Μαρκέτου κατά οκτώ (8) συνολικά εναγοµένων µεταξύ των οποίων και ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, µε την οποία ζητείται να 
κηρυχθεί άκυρη και ανίσχυρη η µυστική διαθήκη της αποβιωσάσης Καλοµοίρας-Άννας Γεράκη.   
2. Ορίζει τη δικηγορική εταιρεία Αθηνών µε την επωνυµία  Αναστασία Τσατραφύλλια  µε την εντολή να παραστεί 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 28ης Μαρτίου 2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 
3.   Η αµοιβή του παραπάνω δικηγορικού γραφείου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      66 / 2016                                                                Α∆Α: 7ΕΑ7ΩΕ5-ΠΚΦ 
ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η 
οποία  εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Πατρών.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 6744 /29-02-2016εισήγηση της στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
  
 Στις 11 Μαρτίου 2016 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 9-2-2006 
προσφυγή της Τζόγιας Κόµητα κατά του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς και της υπ’ αριθ. 3/2006 απόφασης της Επιτροπής 
Ελέγχου του άρθρου 18  Ν. 2218/1994  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η αντίδικος µε την ως άνω 
προσφυγή της ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθ. 3/2006 απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής µε την οποία ακυρώθηκε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του τέως ∆ήµου Λειβαθούς η οποία είχε κάνει δεκτό το αίτηµα της αντιδίκου για 
µείωση σε ποσοστό 50% του µισθώµατος για την παραχώρηση τµήµατος αιγιαλού στην παραλία Άβυθος για 
τοποθέτηση κινητής καντίνας. Οµοίως στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 151/2005 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
του πρώην ∆ήµου Λειβαθούς µε την οποία δόθηκε σε αυτήν παράταση 15 ηµερών για την εξόφληση βεβαιωµένων 
οφειλών από την ως άνω µίσθωση άλλως θα εφαρµοζόταν οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ήτοι να κηρυχθεί έκπτωτη, 
να επιβληθούν τόκοι υπερηµερίας και να απαγορευθεί η συµµετοχή της σε τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία. 
 Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα επί παγία αντιµισθία 
πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 9-2-2006 προσφυγή κατά τη 
δικάσιµο της 11-3-2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο προς εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας.    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή-  Ιωάννης  Λυκούδης - Γκισγκίνης 
Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου προκειµένου 
να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 9-2-2006 προσφυγή κατά τη δικάσιµο τις 11-3-2016 ή σε οποιαδήποτε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο προς εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας.    
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      67 / 2016                                                                        Α∆Α: 6ΠΒ9ΩΕ5-ΖΧ2 
ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  Χριστοφοράτου η 
οποία  εισηγούµενη το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 6745 /29-02-2016 εισήγηση της στην 
οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
 
Με την από 24-3-2014 (αρ. κατ. 22/2014) αγωγή του ο Παναγής Κουµαριώτης ζητούσε από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ως 
οιονεί καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου, την καταβολή σε αυτόν ποσού 5.535 ευρώ ως αµοιβή για την 
εκτέλεση του έργου «αποκατάσταση δηµοτικών τουαλετών» δυνάµει της από 1-9-2010 έγγραφης εργολαβικής 
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σύµβασης. Για την ανωτέρω δαπάνη εκδόθηκε από το ∆ήµο το υπ’ αριθµ. 223/2013 χρηµατικό ένταλµα, µε το οποίο 
όµως κατά τον προληπτικό έλεγχο κρίθηκε ως µη νόµιµη η σχετική δαπάνη µε την αιτιολογία ότι το εν λόγω έργο θα 
έπρεπε να έχει εκτελεσθεί από το προσωπικό του ∆ήµου. Ο ∆ήµος δεν προέβη σε επανυποβολή του χρηµατικού 
εντάλµατος. 
 Η παραπάνω υπόθεση συζητήθηκε στις 23-11-2015 και εκδόθηκε η µε αριθ. 17/2016 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε το ∆ήµο να καταβάλει στον ενάγοντα το 
ποσό των 5.535 ευρώ νοµιµότοκα.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
 Ενόψει όλων των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την άσκηση του ενδίκου µέσου 
της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, εξουσιοδοτώντας την υπογράφουσα 
την παρούσα επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου να καταθέσει αυτήν και να παραστεί κατά τη 
συζήτηση της οπότε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να υπερασπισθεί τα 
συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε πρόσφορο µέσο.   
   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει   ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή-  Ιωάννης  Λυκούδης  και 
Ανουσάκης Νικόλαος.       
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου, εξουσιοδοτώντας την  επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου να καταθέσει αυτήν και να παραστεί κατά τη συζήτηση της οπότε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε κάθε πρόσφορο µέσο.   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     68  / 2016                                                     Α∆Α: ΨΗΛ∆ΩΕ5-Γ7Ρ                 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
στην Αγία Ευφηµία ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου στην Αγία Ευφηµία ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  αναφέρει  τα 
παρακάτω:  
Ζητείται η κατάρτιση των όρων του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης του 
ακινήτου  που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία και συγκεκριµένα ένα ακίνητο συνολικού εµβαδού 493,84 τ.µ. 
ευρισκόµενο εντός οικοπέδου εµβαδού 573,50 τ.µ. επί της παραλιακής οδού της Αγίας Ευφηµίας σύµφωνα 
µε 51/2015 και  37/2016 αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το 3/11-03-2016 Πρακτικό της 
Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων στο  οποίο προτείνεται σύµφωνα µε την αντικειµενική αξία του 
ακινήτου και του οικοπέδου η τιµή εκκίνησης του µηνιαίου µισθώµατος  για την  δηµοπράτηση του 
παραπάνω ακινήτου να ξεκινήσει από το   ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600,00) ΕΥΡΩ .    

Αµέσως µετά δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τους  όρους της διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης ακινήτου στην Αγία Ευφηµία ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  οι οποίοι αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 
 

 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός ακινήτου, που βρίσκεται 
στην Αγία Ευφηµία και συγκεκριµένα ένα ακίνητο συνολικού εµβαδού 493,84 τ.µ. ευρισκόµενο εντός 
οικοπέδου εµβαδού 573,50 τ.µ. επί της παραλιακής οδού της Αγίας Ευφηµίας, στο οικοδοµικό τετράγωνο µε 
αριθ. 10, αποτελούµενο από δύο ορόφους ήτοι ισόγειο όροφο (2 αίθουσες, είσοδο, κουζίνα κ.λ.π.) και πρώτο 
όροφο υπέρ του ισογείου στον οποίο είναι κατασκευασµένα οκτώ (8) δωµάτια µε µπάνιο και εξοπλισµένο 
σύµφωνα µε το από 7-3-2016 πρακτικό καταγραφής αντικειµένων (αρ. πρωτ. 7712/2016). 
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Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στις …. Μαρτίου 2016, ηµέρα ………….. 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
από ώρα 9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 9:45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις ……. Μαρτίου 
2016, ηµέρα ……… στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και 
την παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης καθώς 
και η παραµονή του µισθωτή στο χώρο του µισθίου µετά τη λήξη ή λύση της µισθώσεως. 
Ο µισθωτής δύναται να αποχωρήσει από το µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης 
κατόπιν προηγούµενης τρίµηνης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο µισθωτής αποχωρήσει από το 
µίσθιο πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου χωρίς να έχει προηγουµένως ειδοποιήσει σχετικά τον 
εκµισθωτή  αυτός θα έχει δικαίωµα να αξιώσει από το µισθωτή ως αποζηµίωση το σύνολο των µισθωµάτων 
που όφειλε να καταβάλει µέχρι τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου εκτός εάν ο εκµισθωτής εξεύρει νέο 
µισθωτή και συµβληθεί µε τους ίδιους ή ευνοϊκότερους µε την υπάρχουσα σύµβαση όρους και συµφωνίες. 
Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής θα αποχωρήσει αζηµίως.  

Άρθρο 2 
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τουριστικές δραστηριότητες ( εστιατόριο-µπαρ-
καφετέρια-ξενοδοχείο).σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 51/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς, όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ΄ αριθ. 37/2016 απόφαση. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία 
και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης χωρίς 
τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 3 
 Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ µηνιαίως. Η 
πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιµή εκκίνησης τουλάχιστον κατά ποσοστό 1%. Οµοίως, 
κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την προηγούµενη κατά ποσοστό τουλάχιστον 1%. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς (διαµορφωθέν µίσθωµα) θα αναπροσαρµόζεται αυξανόµενο σε 
ποσοστό 2% ετησίως καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, 
ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. 
Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους 
ίσου µε δύο (2) µηνιαία µισθώµατα ήτοι 3.200 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η 
παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από 
την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο 
εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο και ε) Υπεύθυνη 
δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της διακήρυξης.  
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) δελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική 
ενηµερότητα, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από όλους 
τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρεία από τον οµόρρυθµο εταίρο αυτής, για 
τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα σύµβουλο. Στις 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν επιπλέον αντίγραφο του 
καταστατικού τους.  

Άρθρο 5 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 6 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 

ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης προσκοµίζοντας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί, όπως προβλέπεται παραπάνω στο άρθρο 4 της 
παρούσας, στο ύψος δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων, όπως το µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον 
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πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στους δε λοιπούς συµµετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες  η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά 
προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον 
τελευταίο πλειοδότη εφόσον η προσφορά του αιτιολογηµένα κρίνεται ασύµφορη.                                                 
Άρθρο 7 

Το µίσθιο θα παραδοθεί στον πλειοδότη κατά την ηµέρα υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης 
οπότε και θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική 
κατάσταση του ακινήτου. 

Κατά την παράδοση του ακινήτου και εφόσον ο µισθωτής επιθυµεί να κάνει χρήση των κινητών 
πραγµάτων (σκεύη, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη κ.λ.π.). που ευρίσκονται εντός του µισθίου ακινήτου, και τα οποία 
αναφέρονται στο από 7-3-2016 πρακτικό καταγραφής αντικειµένων, θα συνταχθεί επιπλέον πρωτόκολλο 
παράδοσης-παραλαβής στο οποίο θα καταγράφονται µε ακρίβεια τα πράγµατα αυτά. Ρητά ορίζεται ότι τα 
πράγµατα αυτά ο µισθωτής οφείλει µετά τη λήξη της µίσθωσης και την απόδοση του µισθίου να τα 
παραδώσει στον εκµισθωτή στην κατάσταση που τα παρέλαβε άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση γι΄ αυτά.  

Από την ηµέρα παραλαβής του µισθίου ο µισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή φθορά 
προκληθεί σε αυτό εκτός εάν οι φθορές οφείλονται στη συνήθη χρήση. 

Άρθρο 8 
Με την παράδοση του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παραλαβής στο οποίο 
θα καταγραφούν όλες οι µετατροπές που τυχόν επήλθαν στο µίσθιο από το µισθωτή και θα προσδιοριστούν 
οι απαιτούµενες εργασίες επαναφοράς του µισθίου στην αρχική πραγµατική του κατάσταση στην περίπτωση 
που ο ∆ήµος επιθυµεί την επαναφορά των πραγµάτων στην αρχική τους κατάσταση. Στο ίδιο Πρωτόκολλο 
θα καταγραφούν και οι ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν από το µισθωτή (όπως αυτές θα προκύψουν σε  
σχέση µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής) πέραν της φυσικής φθοράς λόγω της συνήθους χρήσης του µισθίου. 

Άρθρο 9 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από την εκµισθωτή ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης κατά την υπογραφή θα προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως 
προαναφέρθηκε. Η εγγυητική θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων 
αυτής και δεν θα µπορεί να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα αλλά σε περίπτωση οφειλών θα 
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως ποινική ρήτρα. Το ποσό της εγγυητικής θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα 
κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν 
εκκρεµών λογαριασµών, την εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος 
αλλιώς όπως προαναφέρθηκε θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του 
µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο 
υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 10 
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 

συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή 
αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει 
τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του 
µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.                                                      Άρθρο 11 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 
λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και 
δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). Ο µισθωτής επίσης υποχρεούται 
να προβεί µε δαπάνες και επιµέλεια του σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι σχετικοί 
λογαριασµοί κατανάλωσης ρεύµατος και ύδρευσης να εκδίδονται στο όνοµα του. 

Άρθρο 12 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 

νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 13 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 14 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 

σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος 
Αλέξανδρος Παρίσης. 
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                                                                    Άρθρο 15 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

            Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 10-03-2016 

                                                                                                               Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
         Αλέξανδρος Παρίσης 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Η κ. Χριστοφοράτου προτείνει η δηµοπρασία να διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 4 
Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και  σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς 
νέα δηµοσίευση στις 6 Απριλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη . 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αφού αναφέρει τα παρακάτω: «Θεωρώ ότι για ακίνητο τετρακόσιων  ενενήντα 
τετραγωνικών µε δωδεκαετή µίσθωση το ποσό των χιλίων εξακοσίων Ευρώ είναι πάρα πολύ µικρό. ∆εν 
πρέπει να πάρουµε απόφαση τώρα γιατί χρήζει βελτιώσεων και µεγαλύτερης συζήτησης και σχετική 
διερεύνηση αγοράς. 
Εµείς το στηρίξαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θεωρούµε ότι είναι πραγµατικά καλή αρχή ,αλλά το να 
θελήσουµε να το επεξεργαστούµε µε ένα πιο βελτιωµένο τρόπο ούτως ώστε να αποκοµίσει ο ∆ήµος τα 
µέγιστα για τους δηµότες του δεν είναι κακό» και  αποχωρεί από την συνεδρίαση για να µεταβεί στην Ιθάκη 
προκειµένου να παραβρεθεί στην συνεδρίαση της ΠΕ∆ Ιονίων Νήσων. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε ότι από πλευράς των λαϊκών αναγκών ο 
∆ήµος δεν θα έχει κανένα όφελος   µε την ενοικίαση του συγκεκριµένου ακινήτου , εφόσον εάν ο µισθωτής 
κάνει µια σοβαρή επένδυση και ανακαίνιση εµείς πιστεύουµε ότι δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην 
πληρωµή όλων των ενοικίων ή δεν θα κάνει κάτι σοβαρό και θα το παραλάβει ο ∆ήµος µετά από δώδεκα 
χρόνια συντρίµµια και θα πάει για κατεδάφιση ή θα το δώσετε για σαράντα χρόνια που θα πρέπει να το 
πουλήσει.  
Εµείς πιστεύουµε ότι εφόσον η µίσθωση αυτή δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες   µοναδικό σας κίνητρο  είναι 
το κέρδος για να καλύψετε τις ευθύνες του κράτους από την υποχρηµατοδότηση. 
Χρειάζεται ο πολιτισµός ,ο αθλητισµός ,υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι , αθλητικοί σύλλογοι και άλλες 
δραστηριότητες που έχουν ανάγκη και  να στεγαστούν  και να υπάρχουν άλλες δραστηριότητες. Εµείς γι 
αυτό έχουµε κάνει την πρόταση και σε αυτήν καταλήγουµε ,ότι το κτίριο αυτό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 
ως εξής : να δοθεί σε δηµόσιους υπαλλήλους της γύρω περιοχής –λιµενικούς –αστυνοµικούς –υπαλλήλων 
των ΕΛΤΑ -σε δασκάλους και καθηγητές τον χειµώνα µε ένα συµβολικό ποσό να µένουν καµιά δεκαριά 
άτοµα και έτσι να ευνοείται και  η τοπική αγορά τον χειµώνα . Το καλοκαίρι όπως πρότεινε και ο κ. Παρίσης 
από τον Φ.Ι.Κ.Ο να φιλοξενεί για διακοπές άτοµα µε ειδικές δεξιότητες για ένα µήνα που  είναι και 
επιδοτούµενα –να χρησιµοποιείται από πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και να αποδίδει και στην 
κοινωνία γιατί εφόσον όλος αυτός ο κόσµος µένει τον χειµώνα και καλοκαίρι θα δηµιουργεί µια οικονοµική 
δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτή λοιπόν εµείς την πρόταση που είναι και πάγια θέση µας ψηφίζουµε και 
θεωρούµε ότι είναι πιο κατάλληλη για να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο προς όφελος του λαού. 
Την εισήγηση µε την παραπάνω συµπλήρωση ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  –Γαρµπή 
Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και ¨Ανουσάκης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 - Το άρθρο  194 του Ν. 3852/2010 
- Το άρθρο 7 του Ν. 4147/2013 
- Τις 51/2015 και 37/2016   αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
  το 3/11-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων 
 την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
και την συµπληρωµατική εισήγηση της Προέδρου :  
 
                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού 
εκµίσθωσης  ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία. 
2. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω  όρους του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού 
εκµίσθωσης  ακινήτου, που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία και συγκεκριµένα ένα ακίνητο συνολικού 
εµβαδού 493,84 τ.µ. ευρισκόµενο εντός οικοπέδου εµβαδού 573,50 τ.µ. επί της παραλιακής οδού της 
Αγίας Ευφηµίας, στο οικοδοµικό τετράγωνο µε αριθ. 10, αποτελούµενο από δύο ορόφους ήτοι ισόγειο 
όροφο (2 αίθουσες, είσοδο, κουζίνα κ.λ.π.) και πρώτο όροφο υπέρ του ισογείου στον οποίο είναι 
κατασκευασµένα οκτώ (8) δωµάτια µε µπάνιο και εξοπλισµένο σύµφωνα µε το από 7-3-2016 πρακτικό 
καταγραφής αντικειµένων (αρ. πρωτ. 7712/2016). 
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    3.Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 4 Απριλίου 2016, ηµέρα 
∆ευτέρα. 
  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού από ώρα 
9:00 π.µ έως 9:30 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει τις 9: 45 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 6 Απριλίου 
2016, ηµέρα Τετάρτη κατά τις παραπάνω ώρες.  

4. H περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα  και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε νόµιµο 
τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    69   / 2016                                                  Α∆Α: ΩΠ7ΨΩΕ5-ΝΤΗ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης καταστηµάτων στην ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων  
διακήρυξης δηµόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης καταστηµάτων στην  
∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων» αναφέρει  τα παρακάτω:  
Σύµφωνα µε την 28/2-02-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ζητείται η κατάρτιση των όρων του  
φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης έντεκα (-11-) καταστηµάτων, που βρίσκονται 
στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 
κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ., 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ., 3) το µε στοιχείο Α4 
κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ., 4) το µε στοιχείο Β1 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ.,  5) το µε στοιχείο Β2 
κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ., 6) το µε στοιχείο Β3 κατάστηµα εµβαδού 20,55 τ.µ., 7) βοηθητικό χώρο 
καταστήµατος µε στοιχείο Β4 εµβαδού 10,42 τ.µ., 8) το µε στοιχείο Β5 κατάστηµα εµβαδού 26,52 τ.µ., 9) το 
µε στοιχείο Β6 κατάστηµα εµβαδού 17,18 τ.µ., 10) το µε στοιχείο Β7 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ. και 11) 
το µε στοιχείο ∆1 κατάστηµα εµβαδού 40,42 τ.µ.  

Επίσης η τιµή εκκίνησης ορίστηκε στο ποσό των 8,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο σύµφωνα µε τον κανονισµό 
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 

Αµέσως µετά δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η 
οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τους  όρους της διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης των παραπάνω ακινήτων η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
                                                                      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτων 
 

 Η Αντιδήµαρχος Κεφαλλονιάς Σοφία Γαρµπή διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση έντεκα (-11-) καταστηµάτων, 
που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε 
στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ., 2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ., 3) το 
µε στοιχείο Α4 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ., 4) το µε στοιχείο Β1 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ.,  5) 
το µε στοιχείο Β2 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ., 6) το µε στοιχείο Β3 κατάστηµα εµβαδού 20,55 τ.µ., 
7) βοηθητικό χώρο καταστήµατος µε στοιχείο Β4 εµβαδού 10,42 τ.µ., 8) το µε στοιχείο Β5 κατάστηµα 
εµβαδού 26,52 τ.µ., 9) το µε στοιχείο Β6 κατάστηµα εµβαδού 17,18 τ.µ., 10) το µε στοιχείο Β7 
κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ. και 11) το µε στοιχείο ∆1 κατάστηµα εµβαδού 40,42 τ.µ. 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του 
∆ηµοτικού Θεάτρου στις …… .. 2016, ηµέρα ………… 
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών 
από ώρα 9:00 π.µ έως 10:00 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:30 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 
…………………. 2016, ηµέρα ……………. Στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις παραπάνω ώρες.  
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές. 
 Η µίσθωση διέπεται από τους όρους και τους περιορισµούς που περιλαµβάνονται στον «Κανονισµό 
λειτουργίας ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου». 

Άρθρο 1 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται τριετής και αρχίζει από την υπογραφή του συµφωνητικού και την 
παράδοση του ακινήτου. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου εν όλω ή εν µέρει µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση της 
µισθωτικής σχέσης χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή.  

Άρθρο 2 
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 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ (8,00) ευρώ ανά τ.µ. ήτοι 1) για το κατάστηµα 
µε αριθ. -1- 228,24 ευρώ, 2) για το κατάστηµα µε αριθ. -2- 236,32 ευρώ, 3) για το κατάστηµα µε αριθ. -3- 
202,00 ευρώ, 4) για το κατάστηµα µε αριθ. -4- 165,6 ευρώ, 5) για το κατάστηµα µε αριθ. -5- 165,6 ευρώ, 6) 
για το κατάστηµα µε αριθµό -6- 164,4 ευρώ, 7) για το βοηθητικό χώρο µε αριθ. -7- 83,36 ευρώ, 8) για το 
κατάστηµα µε αριθ. -8- 212,16 ευρώ, 9) για το κατάστηµα µε αριθ. -9- 137,44 ευρώ, 10) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -10- 202,00 ευρώ και 11) για το κατάστηµα µε αριθ. -11- 323,36 ευρώ µηνιαίως. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη 
Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 3 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο εγγυητή, 
ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης. 
Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ύψους ίσου µε 
δύο (2) µηνιαία µισθώµατα δηλαδή 1) για το µε αριθ. -1- κατάστηµα ποσό 456,48 ευρώ, 2) για το 
κατάστηµα µε αριθ. -2- 472,64 ευρώ, 3) για το κατάστηµα µε αριθ. -3- 404,00 ευρώ, 4) για το κατάστηµα µε 
αριθ. -4- 331,2 ευρώ, 5) για το κατάστηµα µε αριθ. -5- 331,2 ευρώ, 6) για το κατάστηµα µε αριθµό -6- 328,8 
ευρώ, 7) για το βοηθητικό χώρο µε αριθ. -7- 166,72 ευρώ, 8) για το κατάστηµα µε αριθ. -8- 424,32 ευρώ, 9) 
για το κατάστηµα µε αριθ. -9- 274,88 ευρώ, 10) για το κατάστηµα µε αριθ. -10- 404,00 ευρώ και 11) για το 
κατάστηµα µε αριθ. -11- 646,72 ευρώ. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής 
υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα στη 
συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  
Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) ∆ελτίο ταυτότητας, β) φορολογική 
ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητας από τον ΟΓΑ, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο, ε) 
βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων από τη ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή βεβαίωση της ανωτέρω υπηρεσίας ότι για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται, 
στ) άδεια παραγωγού εφόσον υφίσταται, ζ) πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και η) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και του κανονισµού λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς, 
ότι θα τους τηρήσει αυστηρά και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί τις προβλεπόµενες από τον 
κανονισµό και τη διακήρυξη κυρώσεις. 
Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) ∆ελτίο ταυτότητας, β) φορολογική ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική 
ενηµερότητα, δ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Άρθρο 4 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και να 
παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 5 
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει µαζί µε τον εγγυητή του εντός προθεσµίας 10 

ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, προσκοµίζοντας 
εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο ποσό των δύο (2) µηνιαίων µισθωµάτων όπως το 
µίσθωµα διαµορφώθηκε κατά τον πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στους λοιπούς συµµετέχοντες που δεν 
ανακηρύχθηκαν πλειοδότες η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα τους επιστραφεί µετά την υπογραφή του 
συµφωνητικού. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης 
αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που 
κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την 
κατακύρωση τους. 

Άρθρο 6 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ή σε λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον εκµισθωτή.  
Η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης θα παρακρατηθεί µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή 

εκτέλεση των όρων αυτής. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από 
το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών, την 
εξόφληση όλων των µισθωµάτων και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική 
ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη 
εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου 
αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 7 
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Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη ή 
αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να κάνει 
τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη του 
µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του.  

Άρθρο 8 
Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 

λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου και 
δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 9 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 

νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
Άρθρο 10 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ∆ήµου 
καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 11 
Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή της 

σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται η Αντιδήµαρχος Σοφία 
Γαρµπή. 

Άρθρο 12 
Η σειρά έκθεσης  των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται  ως κατωτέρω:   
1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ (τιµή εκκίνησης 228,24 ευρώ),  
2) το µε στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 236,32 ευρώ), 
3) το µε στοιχείο Α4 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 202,00 ευρώ),  
4) το µε στοιχείο Β1 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 165,6 ευρώ),   
5) το µε στοιχείο Β2 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 165,6 ευρώ),  
6) το µε στοιχείο Β3 κατάστηµα εµβαδού 20,55 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 164,4 ευρώ),  
7) βοηθητικό χώρο καταστήµατος µε στοιχείο Β4 εµβαδού 10,42 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 83,36 ευρώ),  
8) το µε στοιχείο Β5 κατάστηµα εµβαδού 26,52 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 212,16 ευρώ),  
9) το µε στοιχείο Β6 κατάστηµα εµβαδού 17,18 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 137,44 ευρώ),  
10) το µε στοιχείο Β7 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ (τιµή εκκίνησης 202,00 ευρώ), 
11) το µε στοιχείο ∆1 κατάστηµα εµβαδού 40,42 τ.µ. (τιµή εκκίνησης 323,36 ευρώ). 

Άρθρο 13 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης και του 

«Κανονισµού λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου», ο οποίος αποτελεί µε την παρούσα ένα 
σώµα και ο οποίος εφαρµόζεται για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

                                                                                                    Αργοστόλι 10-03-2016 
                                                                                                                    Η Αντιδήµαρχος  
                                                                                                                      Σοφία Γαρµπή 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  

Η κ. Χριστοφοράτου προτείνει η δηµοπρασία να διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 29 
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη ,και σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα 
δηµοσίευση στις 31 Μαρτίου 2016, ηµέρα Πέµπτη .  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς πιστεύουµε καταρχήν  ότι αυτά τα καταστήµατα 
πρέπει να δίνονται στους αγρότες -παραγωγούς για την αύξηση του εισοδήµατός τους  γιατί είναι ένας 
κλάδος που έχει κτυπηθεί πάρα πολύ από την κοινή αγροτική πολιτική των  κυβερνήσεων  και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης . Το είδαµε πρόσφατα αυτό και µε την ανάδειξη των προβληµάτων αυτών και ειδικά  
µε τα µέτρα που παίρνονται µε την φορολόγηση τους  ως επαγγελµατίες και µε κατά κύριο λόγο επάγγελµα 
αγρότη  που πετάει όλους τους µικρούς αγρότες που δεν έχουν την δυνατότητα να επιζήσουν µόνο από την 
άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος αλλά κάνουν και µια δευτερεύουσα δουλεία για να επιβιώσουν. Το 
κύριο λοιπόν είναι αυτό , ότι κτυπιέται  σήµερα ο αγροτικός πληθυσµός µε την προοπτική να µειωθεί στο 
ελάχιστο από  οκτακόσιες χιλιάδες στις διακόσιες εξήντα χιλιάδες , δηλαδή για ποσόστωση του πληθυσµού 
από 18% στο  5-6%  και  να επιβιώσουν τελικά κάποιοι µεγάλοι αγρότες και µεγάλες µονάδες. Το βλέπουµε 
και στην Κεφαλονιά το βλέπουµε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι θα µείνουν ελάχιστοι που  µπορούν και 
έχουν την τεχνογνωσία και την υποστήριξη και την νοµική και την επιστηµονική για να παίρνουν 
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προγράµµατα ,ουσιαστικά δωρεάν χρήµα δηλαδή , από τον κρατικό και τον κοινοτικό προϋπολογισµό και  να 
στήνουν επιχειρήσεις και να µονοπωλούν περιοχές και κλάδους. Στα πλαίσια αυτά εµείς έχουµε πει και στην 
Τοπική Κοινότητα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα έπρεπε αυτά να παραχωρούνται  κανονικά δωρεάν 
στους αγρότες παραγωγούς και επειδή δεν υπάρχει νοµοθεσία που να το επιτρέπει  , και αυτό εµείς 
προτείνουµε,  µε  συµβολικό ποσό για να µπορέσουµε να κρατήσουµε τυπικά τον νόµο , δηλαδή στο ένα 
Ευρώ ,να βρεθεί δηλαδή κάποια  διαδικασία ώστε να δίνονται δωρεάν , αυτήν την πρόταση λοιπόν είχαµε 
κατεβάσει και αυτήν ψηφίζουµε και σήµερα. 
 
Την εισήγηση µε την συµπλήρωση της  ηµεροµηνίας του διαγωνισµού ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος 
Γεράσιµος  –Γαρµπή Σοφία – Λυκούδης Ιωάννης  και ¨Ανουσάκης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
   Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
   Το άρθρο 192 του Ν 3463/2016  
   Την 1/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  

- Την µε αριθ. 28/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, 
- Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
- Την εισήγηση της Προέδρου 

 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού 
εκµίσθωσης καταστηµάτων της  ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτων. 
2.Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω  όρους του  φανερού  δηµόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισµού 
εκµίσθωσης  έντεκα (-11-) καταστηµάτων, που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, περιοχή 
Λυκιαρδοπουλάτων και συγκεκριµένα: 1) το µε στοιχείο Α1 κατάστηµα εµβαδού 28,53 τ.µ., 2) το µε 
στοιχείο Α2 κατάστηµα εµβαδού 29,54 τ.µ., 3) το µε στοιχείο Α4 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ., 4) το µε 
στοιχείο Β1 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ.,  5) το µε στοιχείο Β2 κατάστηµα εµβαδού 20,70 τ.µ., 6) το µε 
στοιχείο Β3 κατάστηµα εµβαδού 20,55 τ.µ., 7) βοηθητικό χώρο καταστήµατος µε στοιχείο Β4 εµβαδού 
10,42 τ.µ., 8) το µε στοιχείο Β5 κατάστηµα εµβαδού 26,52 τ.µ., 9) το µε στοιχείο Β6 κατάστηµα εµβαδού 
17,18 τ.µ., 10) το µε στοιχείο Β7 κατάστηµα εµβαδού 25,25 τ.µ. και 11) το µε στοιχείο ∆1 κατάστηµα 
εµβαδού 40,42 τ.µ. 

3. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου στις 29 Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού από ώρα 9:00 
π.µ έως 10:00 π.µ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει τις 10:30 π.µ. 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δηµοσίευση στις 31 Μαρτίου 
2016, ηµέρα Πέµπτη κατά τις παραπάνω ώρες.  
4.H περίληψη διακήρυξης της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια  τοπική  εφηµερίδα  και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
         Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     70  / 2016                                                                            Α∆Α: 75ΟΓΩΕ5-∆9Ρ    
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  6ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   
και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και 
τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΚΑΠ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

294 22/02/2016 12.852,00 Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και τροχαίας[ΜΕΛΕΤΗ] 30.7135.09 2.148,00 
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302 26/02/2016 110,70 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ(ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)ΓΙΑ ΜΠΕ 

ΕΡΓΟΥ "ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" 30.6462 8.333,34 

303 26/02/2016 169,74 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ.114.2015αποφ.δημαρχου & 31/2016 

ΑΠΟΦ.ΔΣ 10.6463 9.608,86 

306 29/02/2016 98,40 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ. 10/2016 απόφασης Δημάρχου 10.6462 440,97 

315 03/03/2016 3.979,00 Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφαλείας 30.6699.02 6.021,00 

316 03/03/2016 62,00 

Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια[ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της 

Υπαλλήλου Ελ.Μπενετάτου] 00.6073 2.938,00 

318 03/03/2016 30.000,00 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 10.6271 0,00 

319 04/03/2016 2.907,22 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΣΟΥ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ. 30.6262.14 0,00 

320 04/03/2016 102,00 

Ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός 

εργαζομένων) 00.6117.00 0,00 

321 04/03/2016 11.478,85 Λοιπές αμοιβές τρίτων (TEXNIKΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 00.6131 0,00 

322 04/03/2016 965,00 

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους 35.6693 35,00 

323 04/03/2016 2.970,45 Προμήθεια εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων  35.6632 29,50 

324 04/03/2016 2.091,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 35.6654 4.648,50 

325 04/03/2016 28.549,69 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_x000D_ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ_x000D_ 

ΒΑΛΕΝΤΗ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8ης ΕΝΤΟΛΗΣ 

64.7336.03 0,01 

326 04/03/2016 405,42 Προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών 35.6662 14.594,58 

327 04/03/2016 5.596,50 

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 35.6692.01 2.403,50 

328 04/03/2016 57.342,60 

Δαπάνες για την πρόληψη και των περιορισμό των εντόμων 

των φοινικοειδών 35.627902 5.000,00 

329 04/03/2016 2.829,00 Προμήθεια φυτοχωμάτος 35.6692.02 171,00 

330 04/03/2016 1.021,00 Προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών 35.6662 13.573,58 

331 04/03/2016 122,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.6672 4.811,21 

333 04/03/2016 500,00 

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (ηλεκτρολογικό υλικό) ( ο 

παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής ) . 35.6682 11.500,00 

334 04/03/2016 16.113,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 15.6262.01 0,00 

335 04/03/2016 12.546,00 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΕΜΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. 15.6261.03 0,00 

336 04/03/2016 10.332,00 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΥΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Η/Μ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ . 15.6261.04 0,00 

337 04/03/2016 60.000,00 Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ. 00.8187.38 0,00 

338 4/3/2016 750,00 Προµήθεια ζωοτροφών  70.6654.02 0,00 

339 4/3/2016 7.980,30 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 35.6672 19,70 
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340 7/3/2016 3.690,00 

Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 

και κτηματολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής ) [αμοιβή δικ. Γραφείου Σ.Ν. 

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ, βάσει της αριθ. 

222/2015 αποφ. Οικ. Επιτροπής & 186/2015 αποφ. Δ.Σ.] 

00.6111 13.247,40 

354 7/3/2016 162,36 

Δημοσίευση προκυρήξεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

& ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ] 30. 6462 8.170,98 

357 10/3/2016 4.305,00 

Εργασίες κοπής δένδρων δημοτικών νεκροταφείων Δ. Ε. 

Αργοστολίου 45.6262.02 695,00 

358 10/3/2016 446,49 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 10. 6691 1.553,51 

359 10/3/2016 130,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ( ο παρών 

Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής )  20. 6264 5.870,00 

360 10/3/2016 375,15 Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 536,25 

361 10/3/2016 3.937,97 

Εργασίες Συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων 

θέρμανσης - κλιματισμού Δημαρχείουκαι λοιπών κτιρίων  10.6261.07 62,03 

362 10/3/2016 193,11 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων[ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ αριθ 172/2016 

αποφ.Δημάρχου] 10. 6463 9.415,75 

363 15/3/2016 191,88 

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων[αριθ. 172/2016 

αποφ.Δημάρχου για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων Δήμου] 10.6463 9.223,87 

365 15/3/2016 1.537,50 Προμήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 1.541,02 

366 15/3/2016 1.180,80 Διαμορφώσεις Δημοτικών Νεκροταφείων ΣΑΤΑ  45.7336.01 2.044,61 

367 15/3/2016 774,59 Διαμορφώσεις Δημοτικών Νεκροταφείων ΣΑΤΑ  45.7336.01 2.044,61 

 
 

Σειρά 
έκθεσης 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΕ 77 29/2/2016 15.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή 
∆ΕΗ για προµήθεια 2% 00.8113.02 

ΠΟΕ 78 29/2/2016 10.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ∆ΕΗ 
για ΚΕ∆ΚΕ 15% 00.8113.05 

ΠΟΕ 79 29/2/2016 158.333,33 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείρηση στερεών αποβλήτων  00.8117.01 

ΠΟΕ 80 29/2/2016 37.448,73 Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε - ΙΚΑ 00.8117.21 

ΠΟΕ 81 29/2/2016 20.000,00 Επιχορήγηση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  00.8117.30 

ΠΟΕ 82 29/2/2016 3.000,00 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ( 
Παραστατικά απόδοσης παγίας παρέδρων προηγούµενου 
έτους) 00.8113.12 

ΠΟΕ 83 29/2/2016 300.000,00 Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων 00.8117.35 

ΠΟΕ 84 29/2/2016 60.000,00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή 
απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -
αποζηµιώσεις 10.8111.00 

ΠΟΕ 85 29/2/2016 1.349,31 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 15.8122.03 

ΠΟΕ 86 29/2/2016 65.143,55 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.8113.10 
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ΠΟΕ 87 29/2/2016 28.883,79 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.8116.12 

ΠΟΕ 88 29/2/2016 1.718,33 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 30.8113.10 

ΠΟΕ 89 29/2/2016 23.255,44 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.8116.12 

ΠΟΕ 90 29/2/2016 3.050,39 

Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για συντήρηση οδικού 
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου ΣΑΤΑ 30.8122.07 

ΠΟΕ 91 29/2/2016 1.869,60 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 30.8122.25 

ΠΟΕ 92 29/2/2016 2.220,15 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 30.8122.26 

ΠΟΕ 93 29/2/2016 14.400,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 35.8113.10 

ΠΟΕ 94 29/2/2016 3.520,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 35.8116.12 

 
 
 
 
 

ΠΟΕ 95 29/2/2016 7.170,90 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 35.8117.07 

ΠΟΕ 96 29/2/2016 4.643,25 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΣΑΤΑ 45.8122.01 

ΠΟΕ 97 29/2/2016 97.920,93 Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου 64.8122.02 

ΠΟΕ 98 29/2/2016 167.561,78 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε 
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 64.8122.03 

ΠΟΕ 99 29/2/2016 222.160,16 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 64.8122.04 

ΠΟΕ 100 29/2/2016 11.721,17 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ_x000D_ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ _x000D_ 64.8122.05 

ΠΟΕ 101 29/2/2016 302.986,10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 70.8113.10 

ΠΟΕ 102 29/2/2016 1.482,42 Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών 70.8117.07 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις : 306-316-318-319-320-321-337 και     340/2016 
επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν κι άλλες δαπάνες που θα µπορούσαν να ψηφίσουν αλλά δεν τις ψηφίζουν γιατί  γίνονται 
µε απευθείας αναθέσεις. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Ανουσάκης Νικόλαος και Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος και 
Λυκούδης Ιωάννης.        
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    71  / 2016                                                           Α∆Α: 7Λ9ΝΩΕ5-ΧΗΜ 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη αναγκών  

Προµήθειας ανταλλακτικών.   
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  7 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη αναγκών Προµήθειας ανταλλακτικών» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 6736  /29-02-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της 
∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου  για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 
2.000,00€ στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  για την πληρωµή Ανταλλακτικών σύµφωνα 
µε την 4947/15-02-2016 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης   και Συντήρησης Εγκαταστάσεων & 
κινητού εξοπλισµού και αναλυτικά : 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  2. 000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ)             30.6671 (305/2016  πρόταση)   
Με συνηµµένα : α)  αίτηµα   της Προϊσταµένης του τµήµατος διαχείρισης & κινητού  εξοπλισµού  
                          β) την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 
ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και 
επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, 
ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή 
επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας 
δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων 
να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 
χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
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Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 30.6671 για την προµήθεια ανταλλακτικών . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς είχαµε πει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι µε αυτούς τους όρους και αυτή 
την µελέτη δεν είναι εφικτό να βρεθεί ανάδοχος όπως και έγινε , πρέπει ο ∆ήµος να προγραµµατίσει να στήσει δικό του 
συνεργείο µε δικό του µηχανικό για να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες το στόλου των αυτοκινήτων που εχει σε 
όλο τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Επειδη σε αυτό το ένταλµα προπληρωµής οι προµήθειες θα γίνουν µε απευθείας αναθέσεις 
το καταψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης & 
Ανουσάκης Νικόλαος .                   
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  305/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3) το µε αριθµ. πρωτ. 4947/15-02-2016 αίτηµα    της Προϊσταµένης του τµήµατος διαχείρισης & εξοπλισµού Συνεργείων  
για την έκδοση του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής. 
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 30.6671  µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και φορτηγών ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο ποσού 
2.000,00 € από τον Κ.Α 30.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   16/06/2016 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   72  / 2016                                                                         Α∆Α: 7ΕΣΒΩΕ5-ΖΒ4 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  Επέκταση Φ.Ο.Π.   
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  8ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου 
Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  Επέκταση Φ.Ο.Π.                                                                                                                                                                                                          
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 7488/3-03-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . Παγώνη ∆ιονύσιο   για την  
Επέκταση Φ.Ο.Π » 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προ ̟πληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. Παγώνη ∆ιονύσιο  για την επέκταση  
Φ.Ο.Π. 
Συνηµµένα: α)Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                    Β) 97/2015 απόφαση ∆.Σ  
    ΠΟΣΟ                                                                                                             Κ.Α. 
  6.600,67  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΑΓΩΝΗΣ )             20.7325.02  (317/2016 πρόταση σύµφωνα µε την 
97/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
 Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου 
υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της 
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν 
δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα 
εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 



 

 

441 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς 
εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί 
προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του 
προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων 
τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται 
κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν 
Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 
 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Παγώνη ∆ιονύσιο ποσού 6.600,67 
€  από τον Κ.Α 20.7325.02 για την Επέκταση Φ.Ο.Π 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  - Σοφία Γαρµπή – Γκισγκίνης 
Νικόλαος και Λυκούδης Ιωάννης. .                                                                                                                                                                                                                                                                   
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• την 97/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
• την    υπ αρίθ.  317 /2016πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 6.600,67 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  20.7325.02  µε τίτλο « Επέκταση 
Φ.Ο.Π  » . 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παγώνη ∆ιονύσιο  ποσού 6.600,67   € 
από τον Κ.Α 20.7325.02   για Επέκταση Φ.Ο.Π  (επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού οδών και Πλατειών σύµφωνα µε την 97/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   16/06/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  73  / 2016                                                                                             Α∆Α: 6ΠΕΦΩΕ5-Γ1Ξ 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ 
οχηµάτων του ∆ήµου.   
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει  τον λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 9 ο  Θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έκδοση Εντάλµατος  
Προπληρωµής υπόλογου Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για  την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου.                                                                                                                                                                                   
έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 8114/9-03-2016 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της 
∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ . ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό  για την κάλυψη 
αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου » 
Ζητείται η έκδοση Εντάλµατος Προ̟πληρωµής στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , κ. ∆ιονύσιο  Τσιλιµιδό για την 
κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
Συνηµµένα: α)Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
                   Β) Έγγραφο  Τµήµατος ∆ιαχείρισης Συνεργείων. 
                
ΠΟΣΟ                                                                                                                          Κ.Α. 
2.000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ )               20.6323 (356/2016 ανάληψη 
υποχρέωσης)  
                                                                                                    
Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
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2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι 
µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση 
λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων 
το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις 
δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού 
έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή 
επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' 
άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 
λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να 
καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 
χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα 
γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως 
Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι 
καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 
 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Τσιλιµιδό ∆ιονύσιο 
ποσού 2.000,00  €  από τον Κ.Α 20.6323 για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης   αναφέρει τα παρακάτω : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης & Ανουσάκης 
Νικόλαος .                   
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• την    υπ αρίθ.  356 /2016 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  20.6323 µε τίτλο « 
Αντιµετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ » . 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο Τσιλιµιδό  ποσού 
2.000,00 € από τον Κ.Α 20.6373   για την κάλυψη αναγκών ΚΤΕΟ οχηµάτων του ∆ήµου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   16/06/2016. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  74 / 2016                                                               Α∆Α: 69ΦΦΩΕ5-Φ2Ψ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των Όρων ∆ιακήρυξης για τη ∆ηµοπράτηση του Έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη   το  10ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των Όρων ∆ιακήρυξης για τη ∆ηµοπράτηση 

του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αρίθµ. 8593/15-03-2016  εισήγηση του αναπληρωτή  Προϊστάµενου   της ∆/νσης  

των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου   στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω : 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  
                              
 
Αργοστόλι,  15-3-2016 
 
Αριθ. Πρωτ.:     8593 

Ταχ.∆/νση       
                        
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο       
FAX                

: Λ. Βεργωτή 160  
  Αργοστόλι – 281 00 
: Θ. Καλογεροπουλος 
: 26710 22725 
: 26710 22472                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ :  
 
 
ΚΟΙΝ: 
 
 
 

Οικονοµική Επιτροπή 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
 
2. Α/∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς 
    κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη 
 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
4. ∆/νση Προγραµµατισµού,   
    Οργάνωσης & Πληροφορικής 

    
ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 

ΣΧΕΤ: 1.  Η Α∆Σ υπ’ αρίθµ. 91/2014 και 72/2016 / 2016 περί αποδοχής της µελέτης και τρόπου 
εκτέλεσης του έργου 
 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 15-3-16 εισήγηση της υπηρεσίας 
µας και παρακαλούµε για την έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 
Επίσης, παρακαλούµε όπως καθοριστεί µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα , στην οποία θα αποσταλεί για 
δηµοσίευση η Περίληψη ∆ιακήρυξης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία περί 
πρόχειρου διαγωνισµού (Ν.3669/08 άρθρο 29 παρ. 5). 
 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 15.-3-2016  εισήγηση της ∆ΤΥ  
2) Το σχέδιο διακήρυξης του εν λόγω έργου  
3) Το σχέδιο περίληψης διακήρυξης του εν λόγω έργου 
3) Το σχέδιο εντύπου οικ. προσφοράς του εν λόγω έργου 
4) Λοιπά συµβατικά  τεύχη ( Τιµολόγιο, ΦΑΥ, ΣΑΥ, Γενική και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

και 
Προϊστάµενος ∆/νσης 

(αναπληρωτής) 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
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ΘΕΜΑ: 

 
Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ  

 
    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

 
Με την υπ’ αρίθµ. 91 / 2014 Απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς παραλήφθηκε η  υπ’ αρίθµ µελέτη 29/2015  

του ανωτέρω έργου ως συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την υπηρεσία µας και η 72 / 2016 µε την οποία 
καθορίστηκε ο τρόπος διαγωνισµού. Το έργο αφορά την  κατασκευή  τοιχείου από σκυρόδεµα στο δρόµο 
που συνδέει το επαρχιακό δρόµο µε τον οικισµό του Αγ. Ιωάννη στα Χαβριάτα και τσιµεντόστρωση του. Το 
πρανές έχει πάθει κατολίσθηση µε αποτέλεσµα ο δρόµος να έχει ρηγµατωθεί και υποχωρήσει. Το τοιχείο έχει 
µήκος περίπου 25µ και µέσο ύψος 3,50µ: 
Η εν λόγω µελέτη προϋπολογισµού 35.341,00 €  (µε Φ.Π.Α. 23%) 

 
Επίσης µε την 72 / 2016 Απόφαση ∆.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος ανάθεσης του έργου η ανοικτή 

δηµοπρασία (άρθρο  3 και αρθρο 29 του Ν.3669/08).   
Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  κατά θα καλυφθεί από πόρους 
ΣΑΤΑ Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7336.01  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε σχετικά 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 

1.την έγκριση των όρων δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας* και των Συµβατικών Τευχών 
βάσει των άρθρων 103 (παρ. 2δ) του  Ν.3463/06,  του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και των  άρθρων 
6 και 29 του Ν.3669/08. 
2. Η ∆.Τ.Υ να καθορίσει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

* Οι ηµεροµηνίες που απαιτούνται στη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας (χρόνος χορήγησης στοιχείων στους 
ενδιαφερόµενους, ισχύς εγγυητικών επιστολών και λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών) 
πρέπει να συµπληρωθούν κατάλληλα, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, καθώς εξαρτώνται από το χρόνο 
λήψης της σχετικής απόφασης έγκρισης των όρων δηµοπράτησης. 
 

Αργοστόλι,   15- 3-2016 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 
 
 

Ε. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
και 

Προϊστάµενος ∆/νσης 
(αναπληρωτής) 

 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
     ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 
 
 
35.341,00 €  
 
θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ  
Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7336.01 

   
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(Τύπος  Β) 
 
 

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/1721 
 
 
 
 

 
 
 

Αργοστόλι,  15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 

Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή κωδικός 
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο 
τίτλος του Επιχειρησιακού

 
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 
2 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30 Νοεµβρίου 2011, το κατώτατο όριο της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρµογή των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 από 1-1-2012 
και για τα έτη 2012 και 2013, ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό 
επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί. Αν ο προϋπολογισµός 
του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος  Α. 
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ΕΡΓΟ: 
 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - 
ΧΑΒΡΙΑΤΑ »  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.341,00 €  
 
θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ  
Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7336.01 

 
 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
τη µε πρόχειρη ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 
   

 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ » 

 
Προϋπολογισµού 35.341,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

α) του N. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

κκ αα λλ εε ίί   
  

τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 

έργου. 

 

 

 

 

__________________________________ 

3 Όπως υποσηµείωση 1. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

  σελ. 

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 

   

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 2 

   

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό  – Τρόπος υποβολής 
Φακέλου Προσφοράς 
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Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών  3 
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Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 9 

   

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ4 
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ5 
 

1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που 
έχει έδρα το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ6 

 
Οδός  : Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 2671360158 
Telefax : 26710 22572 
E-mail7 : dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο 
δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 
1.4  ∆ιευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Συγκ/κών Έργων-Σηµατοδότησης, 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας Και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών 
Εργασιών, Κτηµατολογίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς – Λεωφ. Βεργωτή 160 Αργοστόλι8. 

 
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που 

έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα 
δηµοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει 
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλε- 

          σης µε τον κύριο του έργου.  
- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό 

Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος 
µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το 
διαγωνισµό. 

- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι οι διατάξεις του 
κυρωτικού νόµου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
4 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α 
Κ∆Ε, π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή 
είναι το ∆ηµόσιο. να γίνεται ειδικότεροος ποοσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο 
Υ.ΜΕ.∆Ι../Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) . κ.ο.κ. 
5 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη 
Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η ∆.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή (π.χ. έργο 
δήµου που κατασκευάζεται από την ΤΥ∆, να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία που διαθέτει την 
τεχνική υπηρεσία (εν προκειµένω η ΤΥ∆) 
6 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους OTA Α' Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονοµική 
Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 
π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν 3852/2010 και άρθρο 72 παρ. 1 δ σε συνδυασµό µε παρ.. 4.. Το αυτό ισχύει 
και για τους OTA Β’ Βαθµού µε την Οικονοµική Επιτροπή (Π∆ 7/2013 σε συνδυασµό µε αρ. 176 παρ. 1 γ. 
3852/2010)  και το Περιφερειακό Συµβούλιο (Π∆ 7/2013 σε συνδυασµό µε άρ 163 και 176 παρ. 4 ν. 3852/2010) 
7 Εφόσον υπάρχει 
8 Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου............................. 
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1.6  Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους 
υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν 
προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της 
ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και 
αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και 
εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών 
ή αποφαινοµένων οργάνων τα οποία κατά το νόµο αποτελούν τον καθολικό τους 
διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους και από το 
γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της 
ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Παράλειψη ενηµέρωσης των 
ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του 
∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την παρακώλυση 
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς

9, που θα συµπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, οδός Λεωφ. Βεργωτή 160, Πληροφορίες ο υπάλληλος της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσιουτσιο Γεράσιµο, Χηµικός Μηχανικός, τηλ. 
26710 22621 fax 26710 22472. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την ….-….-2016 10. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10€-( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ) 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και 
επιµέλεια.   

 
2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., 
στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 

έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου 
οργάνου και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών 
διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, 
πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 

υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το 
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φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των 
άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την 
επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, 
εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων 
των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

                  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά 
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 

                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε 
µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

  
3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 2 του Κ∆Ε.  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  

• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης,  

• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω 
διαχειριστής της,   

• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο 

κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, 
διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ. 
Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή 
αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες 
συµβάσεις ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική 
απόφαση  του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το 
άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές 
τις χώρες, µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 
 3.5           Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από 
τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και 
παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 
της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 

____________________________ 
9 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Κ∆Ε και 
ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Κ∆Ε, π.χ. στο άρθρο 5 του Κ∆Ε, 
είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 
10 

Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 
1 του Κ∆Ε, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη. 
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παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Κ∆Ε,  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την 
παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, 
σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε 
καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του 
προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 
καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, 
ελέγχει την ύπαρξη στον φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του 
αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος 
είναι αλλοδαπός από κράτος µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου).  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό 
έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις

11, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της 
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
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στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε, στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζόµενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 

 

συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.12  

 

ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, 
η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την 
προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. 
κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την 
αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 

 

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, 
λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον 
έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο 
έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως 
επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της 
διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 

 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο 
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση.  
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η 
πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. 
Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το 
άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και 
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.∆. σύµφωνα µε 
το άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης, παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05‰) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του 

                                                 
12   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Κ∆Ε, αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 

6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Κ∆Ε (ενιαία έκπτωση), ελέγχεται η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης 
γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης 
αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Κ∆Ε, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης. 

 

____________________________ 
11 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των 
διαγωνιζοµένων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα διακιολογητικά τους. 
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οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η 
ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει 
το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το 
αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του 
Κ∆Ε. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και 
διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι 
ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν 
συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης    
 

α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε

13. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται 
δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 
διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά 14, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα 
(10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα 
βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) 
και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) 
και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 
προσκοµισθέντων

154, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι 
των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης 
των µετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η 
Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο 
διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του 
ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος 
των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να 

                                                 
133 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κατά την οποία, για την ακύρωση 
διαγωνισµού λόγω µη   ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού 
Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

144 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου 
προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι 
προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για 
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισµός του δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000  ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 4129/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από 
άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, οι συµβάσεις τους 
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τα 
200.000 € (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 παρ. 1 
ν. 4071/2012) 

15 
Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου. 

      προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 



 

  

   

  

430  

αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 
ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα 
στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την 
υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του Κ∆Ε προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων 
που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) ‘’περί των 
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού

16.5 

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή 
αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του 
µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την 
ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική 
Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και ούτω καθ’ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να 
γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των 
δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης 
του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση 
ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή 
απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 
διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 

 
 

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5-10) και 39 του Κ∆Ε.  
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

                                                 
165  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  

 
17 Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα” και τη 
συνοδευτική 
εγκύκλιο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών του έργου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 
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5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

17 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την 

υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή 
προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 
έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 
 (1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (ή του Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων 
αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (βλέπε υποσηµ. 45Α). 

 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε 
διάθεση διερµηνέων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων

186: 

 

7.1   Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

                                                 
186    Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται 
και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

19 Εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηµατοδοτούµενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
11996 Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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                    Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει

19
α την προγραµµατική περίοδο  

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε 
και 
ισχύει 
 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
 διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 
 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
 

 

7.2   ………………………………………………………………………………………………………. 
Β’ 1590)].207. 

7.3   Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ 
στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

7.4   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
8.1 Το έργο  χρηµατοδοτείται µε το ποσό  των  35.341,00 € και θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ  

Κ.Α  ΕΞΟ∆ΩΝ  30.7336.01    Υπόκειται στις κρατήσεις
8 που προβλέπονται για τα έργα 

αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).9και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, 
ως ισχύει σήµερα. 

 
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ∆Ε και (ενδεχοµένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε 
EΥΡΩ. 

 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 

 

                                                 
     20  Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 
1.000.000 
          Ευρω. 

8    Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  

 9  Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη 
∆ιακήρυξη. 
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 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
21 Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη 
∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο) καθώς και τα 
ποσοστά χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
22 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ » 
  
11.2  
Προϋπολογισµός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
35.341,00  

Ευρώ και αναλύεται σε 10: 
                                                 

10  Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων 
εργασιών. 
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∆απάνη Εργασιών 21.173,50 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.811,23 Ευρώ 
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
3.747,79 Ευρώ 11 
¨Απολογιστικές Εργασίες 0 Ευρώ 
Αναθεώρηση 475,86 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 6.608,48 Ευρώ 

 
 
11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Το έργο θα εκτελεστεί στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς στον οικισµό του Αγ. Ιωάννη στα 
Χαβριάτα της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 
Ελλάδα. 

 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 
        Το πρανές του δρόµου που συνδέει το επαρχιακό δρόµο µε τον οικισµό του Αγ. 
Ιωάννη στα Χαβριάτα  έχει πάθει καταλίσθηση µε αποτέλεσµα ο δρόµος να έχει 
ρηγµατωθεί και υποχωρήσει . 

Με τη παρούσα µελέτη προβλέπεται να  κατασκευαστεί τοιχείο από σκυρόδεµα επί του 
δρόµου και τσιµεντόστρωση του . Το τοιχείο έχει µήκος περίπου 25µ και µέσο ύψος 3,50µ 

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 
στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση 
C-456/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας), το φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 
µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία 
δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους 
ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη,  

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 

                                                 
11 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 
3669/08. 
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• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας 
«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» 
σε άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του 
έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο 
µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των 
προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα 
εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες 

και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης
2512.  

  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες

2613 του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ. 

 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του 

άρθρου 3 του Κ∆Ε. 
  
13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε
2714.  

   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ∆Ε. 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά 

τους  όρους του  άρθρου 24 του Κ∆Ε, εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται 
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.2815,  ήτοι στο ποσό των 574,65  ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της 
παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών της.   

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή 

το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το 
παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 

                                                 
2512  Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται 
η άµεση έναρξη των εργασιών. 
2613  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κ∆Ε, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου 
επιβολής. 
2714 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του 
άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) 
του Κ∆Ε και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και 
τεχνικές προσφορές.  
2815 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συµµετοχής 
ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. 
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χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Κ∆Ε 2916. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η 
εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

µικρότερο των έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε και άρθρο 157 παρ. 1 (α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι  …..-……-…….. 3017 

 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 
νόµιµη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο 
διαγωνιζόµενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
την υπογραφή της σύµβασης. 

 
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 24 της Κ∆Ε
31. 

 
 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε την Εθνική 

και Κοινοτική Νοµοθεσία 32 . 
 
16.2 ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 18.  
 
16.2             ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

33.  
 
 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του 
Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5%34 επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

                                                 
2916 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία 
πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 
3017 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των 
εγγυητικών επιστολών  µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον 
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, 
επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 

3218 Σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων, στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
157 παρ. 1 δ) του ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται 
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της σύµβασης  
33  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι 
απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Κ∆Ε και του άρθρου 157 παρ. 1 δ) του Ν. 
4281/2014. 
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Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 
κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 
περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η …..-….-2016, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.µ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή

3619 και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ3720 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 
π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. 

 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα έξι (6) µηνών 3821 από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής

3922 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του 
άρθρου 15 του Κ∆Ε 2008 και σύµφωνα µε το αρ. 29. του Ν3669 / 2008 , στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.16/2007.  

 
 
                    Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 500 ΕΥΡΩ, βαρύνουν σε 
κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και εισπράττονται µε 
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  

 
 
 
 

                                                 
34

Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 
ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύµβασης 
36   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
3720

Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
38  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  
3922  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ  Α’ 228)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και εκτός νοµού 
και άνω για έργα κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ23 . Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής 
επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλ. άρθρα 105 και 106 
του Κ∆Ε) εφόσον αυτό επιτρέπεται από τα ανώτατα όρια προϋπολογισµού (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) της εκάστοτε µορφής επιχείρησης. 

 
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση  του αρµοδίου οργάνου, 
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 
µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ 
τους

4124, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. 
ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων  εφόσον ανήκουν στην .Α1η  τάξη εντός και 
εκτός νοµού και άνω για έργα κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  ., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)25. 

                                                 
23    Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να 
προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα 
(βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 
πρόβλεψη.  
4124 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 
106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 
25     Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 
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26. 
21.5            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ 
εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία») Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
  

 
 

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, 
οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

1. Να µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε 
άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία 
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος 
και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα 
κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 
Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη 
στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 
της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει 
τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 

7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου 
ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.  

                                                                                                                                            
 
4326  Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 
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8.  Τεχνική ικανότητα
4427. 

 Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο 
κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών, να διαθέτει κατάλληλη για το έργο εµπειρία, η 
οποία να δηλώνεται µε κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία, 
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι εχουν εκτελέσει 
παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και το τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν εάν 
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν 
κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην 
αναθετούσα αρχή. 

 
 
Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  

 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι 
διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 45Α : 
 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.4528 
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που 

                                                 
4427   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή 
Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η 
ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες 
τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να 
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που 
δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως 
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση 
έργων παρεµφερών κατ’ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως 
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Κ∆Ε Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η 
εγκριτική απόφαση. 

 
45Α 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014”. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους 
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ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του 
πτυχίου.  

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο 
από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία 
όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της 
Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του 
Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται 
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε 
το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ

4729 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των 
προσφορών. 

  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, 
εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από 
την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των 
περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.  
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση

48 (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού 
και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. 
Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του 
διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος 
προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη 
αυτά.  ∆εν απαιτείται προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, 
στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη. 
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα 
Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού 
της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα 
δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους 
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 
151 του Κ∆Ε, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 
εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

                                                                                                                                            
4528    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
4729   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.  
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23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
4930, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 
που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική 
νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ii) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  

iii) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της 
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων 
έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  

iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα 
ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ. Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες 
συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε) στην 
Ελλάδα. 

 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

5031 που 
απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται 
σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το 
ΤΣΜΕ∆Ε.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε). Σε περίπτωση 
που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 

                                                 
4830 Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει 
να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση ενώ δεν 
απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
49  Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
5031 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται 
τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων 
έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής 
τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά 
τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες 
οργανώσεις.  

  
23.2.3     Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε 

ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του 
εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των 
προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του 
τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να 
περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε 
νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  

 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 
παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 

 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
ανάλογη διαδικασία.  

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες 
στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά 
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αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, 
προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα 
αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί 
την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  

   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, 
συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε 
αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε)51.32 

 

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας5233 
 

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και 
για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο 
πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις και 
είναι τα εξής: 

υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη 
πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων 
εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα 
πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. 
 
 

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί 

ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον 
(επίσης επί ποινή αποκλεισµού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Κ∆Ε) να 
ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως 

                                                 
5132   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο 
που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. 
ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων.  

5233  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Κ∆Ε 
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για 
τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
 



 

  

   

  

445  

π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών 
επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την 
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση 
θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από 
τον αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και 
ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των 
µελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά 
συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           

4.     Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Κ∆Ε νοµιµοποίηση 
του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της 
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 
∆ιακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5.   
 
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται 
από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών). 
Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 
του Κ∆Ε. Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των 
προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   

 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της 
προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς 
ολογράφως και αριθµητικώς55. 34  

 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής

5635.  

∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της 
αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.   

                                                 
5534

Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα 
είναι των άρθρων 7 ή 9  του Κ∆Ε τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
5635 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Κ∆Ε. Σε 
περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
 
 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 91/2014 και 72/2016 Απόφαση του ∆Σ του 
∆ήµου Κεφαλονιάς.  

25.25836      Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε 
αυτόν. 

 
25.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αναρτήσει πινακίδα ∆ηµοσιότητας του έργου 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
25.460 Για την επίλυση των διαφορών προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 

76 και 77 του Κ∆Ε. 
 
25.5 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρέχει «ασφάλιση κατά παντός κινδύνου & αστικής 

ευθύνης» η οποία θα καλύπτει την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τον 
ίδιο κατά την εκτέλεση της σύµβασης κατ’ εφαρµογή του Ν. 4281/2014 άρθρο 157 
παρ. 2 (β) και µε τα οριζόµενα στην Ε.Σ.Υ.  

 
 
 

Αργοστόλι , 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
 

Ε. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
και  

Προϊστάµενος ∆/νσης 
(αναπληρωτής ) 

Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό …./…..  -03-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 

                                                 
5836   Προαιρετική επιλογή. 
5936   Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Κ∆Ε. 
6036   Σύµφωνα µε την παρ. 2. του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις 
συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων δηµοσίων έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των 
διαφορών η εφαρµογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 του Κ∆Ε, είτε της 
διαδικασίας διαιτησίας του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  : 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Λυκούδης Ιωάννης- 
Γκισγκίνης Νικόλαος  & Ανουσάκης Νικόλαος .                   

 και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.γτη’ 
3) την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας και το συνηµµένο σχέδιο ∆ιακήρυξης. 
4) τις  αριθµ. 91/2014 και 72/2016 αποφάσεις  ∆.Σ (αποδοχή µελέτης /καθορισµός τρόπου εκτέλεσης)  
5) την 364/15-03-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 1) Εγκρίνει  ως έχουν τους  παραπάνω   όρους δηµοπράτησης - ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 
και των  Συµβατικών Τευχών βάσει των άρθρων 103 (παρ. 2δ) του  Ν.3463/06,  του άρθρου 
72 του Ν.3852/10 και των  άρθρων 6 και 29 του Ν.3669/08 για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ » προϋπολογισµού 
ποσού  35.341,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
2)  Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 3) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 35.341,00  € και διαθέτει τις αντίστοιχη πίστωση από τον  
Κ.Α 30.7336.01 του Προϋπολογισµού 2016 µε  τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΧΑΒΡΙΑΤΑ». 
4) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού θα καθοριστεί από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
5) Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής

37 στην ηµερήσια τοπική εφηµερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. 
  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 500 ΕΥΡΩ, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που 
ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

3937  Σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε µε αρ. 46 ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ  Α’ 228)  
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     75   / 2016                                               Α∆Α: 7ΚΓΗΩΕ5-ΗΩΑ 
 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου  
« Κατασκευή τοιχίου στον οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα». 
 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη, το 11 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση  Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την δηµοπράτηση   του ‘έργου « Κατασκευή τοιχίου στον οικισµό Αγίου 
Ιωάννη – Χαβριάτα». έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 8077/ 9-03 -2016 διαβιβαστικό 
του αναπληρωτή Προϊσταµένου της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου 
σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει το ταυτάριθµο  Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης των 
Μελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ∆ηµοπράτηση του έργου  « Κατασκευή τοιχίου στον 
οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα». το οποίο αναλυτικά  έχει ως εξής:  
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 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει για Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής  τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης  
κ. Ρουχωτά Χρήστο   µε  αναπληρωτή του αντίστοιχα τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ως έχει  το Πρακτικό της δηµόσιας κλήρωσης ,  προτείνει ο Πρόεδρος να οριστεί  
επίσης µε κλήρωση και ψηφίζει την πρότασή του . 
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Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος – Ανουσάκης 
Νικόλαος & Λυκούδης Ιωάννης . 

Και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
3) γτην  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
4) Τo   8077/9-03-2016 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 
5) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
Και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την δηµοπράτηση   του ‘έργου  
« Κατασκευή τοιχίου στον οικισµό Αγίου Ιωάννη – Χαβριάτα».όπως παρακάτω:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1. Ρουχωτάς Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε    ∆.Τ.Υ     
2.Τσιούτσιος Γεράσιµος ,Χηµικός Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 

    3. Λορεντζάτου Ελβίρα  , Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε    ∆.Τ.Υ  
    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               
1. Παγουλάτος Λεωνίδας , Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ 
2. Κουφός Ευάγγελος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε    ∆.Τ.Υ  
3.  Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε     ∆.Τ.Υ  
Πρόεδρος ορίζεται  ο κ. Χρήστος Ρουχωτάς   µε  αναπληρωτή του τον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     76  / 2016                                                                       Α∆Α: 75Π2ΩΕ5-ΙΙΘ 
ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την µίσθωση 
ακινήτου στο Ληξούρι της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην  Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη  
Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη το 12 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την µίσθωση ακινήτου στο Ληξούρι της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 7583 /4-03-2016 διαβιβαστικό του 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών κ. ∆ήµαρχο Αλέξανδρο Παρίση  σύµφωνα µε το 
οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αριθ. πρωτ. 7557/4-03-2016 το 
Πρακτικό  της  ∆ηµοπρασίας για την στέγαση  του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων της ∆.Ε 
Παλικής το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  7557 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την    4ην  Μαρτίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα  11.00 π.µ. 
συνήλθε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 7162/2016  απόφαση ∆ηµάρχου σε τακτική συνεδρίαση η 
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει  δηµοπρασία για την µίσθωση ακινήτου που θα 
βρίσκεται εντός της πόλης του Ληξουρίου εµβαδού περίπου 65 τ.µ. για την στέγαση του Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) ∆.Ε. Παλικής,  όπως ορίζεται στην αρ. 46267/2015 



 

  

   

  

452  

διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις 2-12-2015 και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ στις 2-12-2015.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    Αλέξανδρος Παρίσης  Πρόεδρος                                     
2)    Γαρµπή Σοφία             Μέλος                                 
3)    Παναγής Κοκκόλης      Μέλος 
4)    Μαρία Κυριακάτου     Γραµµατέας 
Με το υπ’ αριθ.  1/2016 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων και την Έκθεση 
Καταλληλότητας που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού ο Πρόεδρος κάλεσε την κα Μαρίνα συζ.  
Ηλία Ξείνη    η οποία στο παρόν εκπροσωπείται από τον κ.Ηλία Ξείνη  του Ιωάννη δυνάµει του αρ. 
7293/22-2-2016 πληρεξουσίου της  συµβολαιογράφου Γιαννούλας Γεωργίου Καίλα όπως καταθέσει 
την προσφορά της  µε ανώτατη τιµή εκκίνησης τα 400 ευρώ µηνιαίως.  
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 
 
  Μίσθωση   ακινήτου στο Ληξούρι ∆Ε Παλικής  
         65 τ.µ. περίπου για την στέγαση  του Γ.Ε.Φ.  ∆.Ε. Παλικής. 
         Τιµή εκκίνησης   400 €. 

Α.Α         Ονοµατεπώνυµο µειοδότη                Προσφορά                           

 1. Μαρίνα Πυλαρινού συζ. Ηλία Ξείνη 
 

            390 € 

 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  προσωρινός µειοδότης  ανακηρύχθηκε   η κα Μαρίνα Πυλαρινού συζ. 
Ηλία Ξείνη η οποία προσέφερε  το ποσόν των  390 € (τριακοσίων ενενήντα ευρώ). 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                          Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                           
             Ο  Πρόεδρος                                                      ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-ΞΕΪΝΗ 
        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ                                          
            Τα   µέλη 
       ΣΟΦΙΑ  ΓΑΡΜΠΗ 
       ΠΑΝΑΓΗΣ  ΚΟΚΚΟΛΗΣ 
   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού ,β) την ανακήρυξη ως µειοδότη την κ. 
Μαρίνα Πυλαρινού συζ. Ηλία Ξείνη η οποία προσέφερε  για την µίσθωση του εν λόγω ακινήτου το 
ποσό των  390,00  € (τριακοσίων ενενήντα ευρώ) µηνιαίως. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:   
Καταρχήν αν δούµε την εφορία ως ένα  µηχανισµό του κράτους που η κύρια δουλειά που έχει να κάνει 
το είναι να εισπράττει φόρους και µέσω αυτού  να αναδιανέµει το εισόδηµα από τους πολλούς -τους 
εργαζοµένους  στους λίγους, αυτό  κάνει και σήµερα και αυτό έκανε και πριν . Για το Ιστορικό της 
υπόθεσης αυτό ήταν ∆.Ο.Υ που επί κυβερνήσεων Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ καταργήθηκαν    
έκλεισε και έγινε Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων .Όσο ήταν ∆.Ο.Υ το κόστος το είχε το κράτος 
, µετά νοµοθετήθηκαν τα ΓΕΦ και µετέφερε το κόστος αυτό στον ∆ήµο. Αυτό το κόστος µέχρι σήµερα το 
είχε η Περιφέρεια και σήµερα όπως και µε τους πυροσβεστικούς σταθµούς  , όπως και µε την 
συντήρηση των σκαφών και των µέσων του Λιµεναρχείου ερχόµαστε  να αναλάβουµε το κόστος του 
κεντρικού πυρήνα του κράτους που είναι οι οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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Εµείς πιστεύοµε ότι πολλά έχει δώσει  ο λαός µέσα από τις εφορίες και πολλά αναµένεται να δώσει το 
επόµενο διάστηµα, επειδή  ήδη στους ∆ήµους έχουν περικόψει την    ΣΑΤΑ και τους  άλλους  πόρους  
τους  κατά  30% ,ο ∆ήµος δεν µπορεί να αναλάβει και αυτό το κόστος , εµείς προτείνουµε το κόστος 
του ΓΕΦ  να το αναλάβει το Υπουργείο Οικονοµικών και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  - Λυκούδης  Ιωάννης   -   Ανουσάκης Νικόλαος  και  .            
  και Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος . 
  και  αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 371/26-11-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (περί κατάρτισης των όρων) 
3) το  1/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων  
4) την  Έκθεση της καταλληλότητας του εν λόγω ακινήτου από την Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων  
5) το 7557/ 4-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
   την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
    Την  εισήγηση της Προέδρου:   
 
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 270/1981 για την µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 
2.Ανακηρύττει    µειοδότρια  την ιδιοκτήτρια του ακινήτου που βρίσκεται στο Ληξούρι Παλικής στην οδό 
Τυπάλδου αρ. 58 ,την  κ. Μαρίνα Πυλαρινού συζ. Ηλία Ξείνη η οποία προσέφερε δια του εκπροσώπου 
της κ. Ηλία Ξείνη  του Ιωάννη δυνάµει του αρ. 7293/22-2-2016 πληρεξουσίου της  συµβολαιογράφου 
Γιαννούλας Γεωργίου Καίλα το ποσό του µισθώµατος των 390,00 € µηνιαίως. 
 Το µίσθωµα  των 390,00 € θα παραµείνει σταθερό µέχρι την 1-1-2019, σύµφωνα µε τη διάταξη της 
παρ. του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 
4316/2014. Μετά την 1-1-2019 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την 
αύξηση των µισθωµάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται σε ποσοστό ίσο 
µε το ποσοστό της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση 
µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνη µεταβολή), όπως αυτή 
υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρµογή δεν θα 
εφαρµόζεται στην περίπτωση που το µίσθωµα υπερβαίνει, µετά τις σχετικές αναπροσαρµογές, το έξι 
τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας του µισθίου. Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει 
από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο µίσθιο, όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο 
παραλαβής του ακινήτου και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριµηνίας, µε Χρηµατικό Ένταλµα 
Πληρωµής. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καµία εγγύηση στον εκµισθωτή για την καλή 
χρήση του µισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης, ούτε υποχρεούται στην 
προκαταβολή µισθωµάτων ως εγγυοδοσία.  
3.Η διάρκεια της µίσθωσης αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου. 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταλείψει οποτεδήποτε το ακίνητο και να λύσει 
µονοµερώς τη σύµβαση, πριν λήξει η συµφωνηµένη διάρκεια της µίσθωσης, εφ’ όσον αποκτηθεί 
ιδιόκτητο ακίνητο που θα µπορεί να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να 
παράγεται κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης του εκµισθωτή και για κανέναν προβαλλόµενο λόγο. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση λύσης της σύµβασης για τη συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη δηµοτική 
υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο ∆ήµος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκµισθωτή τριάντα (30) ηµέρες 
πριν τη λύση της σύµβασης. 
      4.   Μετά την κατά Νόµο   έγκριση  του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου  η    µειοδότρια κ. Μαρίνα Πυλαρινού  
υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής , να προσέλθει για την σύνταξη και 
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υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου . Μετά το 
πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 
Επίσης υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµαρχο, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και 
αποδεσµεύονται οι εγγυήσεις. Για την παράδοση – παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Από 
την ηµεροµηνία παράδοσης αρχίζει η υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   77  / 2016                                                                  Α∆Α: 74ΣΖΩΕ5-ΟΤΘ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  (εξέταση ένστασης) του 

πρόχειρου διαγωνισµού  για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και 
τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 13 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού 

Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  (εξέταση ένστασης) του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

θέτει υπόψη της Οικονοµικής  Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 3086/28-01-2016 ένσταση  της 
ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία « ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

455  

 
 
 
 
 



 

  

   

  

456  

 
 
 
 
 



 

  

   

  

457  

 
 

 
 
 



 

  

   

  

458  

 
 
 
 

 



 

  

   

  

459  

 
 
 
Αµέσως µετά έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 7464/3-03-2016  διαβιβαστικό του ως 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 5176/16-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την 
εξέταση της παραπάνω ένστασης το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 

 

                                 Αργοστόλι:16/02/2016   

                                 Αριθ.Πρωτ.:5176 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ   ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ :ΠΛ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
Τ.Κ.: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60153/60156 
FAX:26710 - 22572 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Αρ. α̟οφ: 58/2015 ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθ.3086/28-1-2016  ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 16/02/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ., στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ, συνεδρίασε, κατόπιν της αριθµ. 4973/15-02-2016 γραπτής πρόσκλησης 
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών , η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 58/2015 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προκειµένου να εξετάσει την 
αριθ.3086/28-1-2016 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία  «GYMPARK ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» που υποβλήθηκε για τον  διαγωνισµό της υπ. αριθ. 49716/28-12-2015 διακήρυξης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

2. Τακτικό Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
 
 

3. Τακτικό Μέλος ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ  

 
 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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α) την υπ. αριθ. 49716/28-12-2015 διακήρυξη του ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ».,  και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 
εν λόγω διαγωνισµό, 

β)την αριθ.  3086/28-1-2016 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία  «GYMPARK ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «Πιττταράς ∆οµική»   όπως νόµιµα εκπροσωπείται η 
οποία απεστάλη  στον ∆ήµο µας την 28.01.2016 µε φαξ θέτουµε υπόψη σας   τα εξής : 
 ∆υνάµει της µε αριθ. πρωτ. : 49716/2015 διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκηρύχθηκε 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής 
υπαίθρου, ενδεικτικού προϋπολογισµού 35.424 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 23%).  Στον 
εν λόγω διαγωνισµό ο οποίος διενεργήθηκε την 18-1-2016 συµµετείχαν οι κάτωθι :α) η Ε.Ε. µε την 
επωνυµία «Ιωάννης Πιτταράς και Σιά Ε.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται – ενιστάµενη  , β) η Α.Ε. µε 
την επωνυµία «Παρκοτεχνική Α.Ε.» και  γ) ο Κουνατίδης Χαράλαµπος  ( «Octopus»).   
 Μετά  την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ∆ιαγωνισµού ήτοι το άνοιγµα του φακέλου των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το µε αριθµό 
1715/18-01-2016 πρακτικό µε το οποίο και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτό, προτάθηκε ο 
αποκλεισµός από το επόµενο στάδιο της Α.Ε. µε την επωνυµία «Παρκοτεχνική Α.Ε.» και την συνέχιση 
της διαδικασίας για τους λοιπούς συµµετέχοντες.  Το εν λόγω πρακτικό τέθηκε για έγκριση κατά την 4η 
Τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του έτους 2016 την 22/01/2016 και εγκρίθηκε µε την 
µε αριθµό 19/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η µε αριθµό 19/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής γνωστοποιήθηκε µέσω φαξ την 27-1-2016 στην Ε.Ε. µε την επωνυµία 
«Ιωάννης Πιτταράς και Σιά Ε.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται – ενιστάµενη  και στον Κουνατίδης 
Χαράλαµπος  ( «Octopus»). 
 Κατά την εν λόγω απόφασης η Ε.Ε. µε την επωνυµία «Ιωάννης Πιτταράς και Σιά Ε.Ε.» όπως 
νόµιµα εκπροσωπείται άσκησε την από 28.01.2016 εµπρόθεσµη ένστασή της µε την οποία   και για 
όσους λόγους επικαλείται σε αυτή ζητά να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά του έτερου 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κ. Κουνατίδη Χαράλαµπου και την µη συνέχιση του διαγωνισµού ως 
προς αυτή καθώς και την αποδοχή µόνον της τεχνικής προσφοράς και των δικαιολογητικών της 
ενιστάµενης και την συνέχιση του διαγωνισµού µόνο ως προς αυτή. 
 Επί της ανωτέρω εντάσεως θέτουµε υπόψη σας τα κάτωθι : 
1) Με τον πρώτο λόγο η ενιστάµενη επικαλείται ότι οι ταµπέλες που περιέχονται στην τεχνική 
περιγραφή και στα σχεδιαγράµµατα των οργάνων που προσκοµίστηκαν από την επιχείρηση του κ. 
Κουνατίδη Χαραλάµπους είναι µικρότερων διαστάσεων από αυτές που αναφέρονται στο  άρθρο  5Α 

παρ. 4 της διακήρυξης, ενώ περαιτέρω στο δείγµα που προσκοµίστηκε από την εν λόγω επιχείρηση 
δεν υπήρχε ευανάγνωστη ταµπέλα µε τις προβλεπόµενες από την διακήρυξη διαστάσεις µε αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης και ενηµέρωσης ως προς τους ασκούµενους µύες στην Ελληνική γλώσσα, αλλά απλώς 
µια µεταλλική άχρωµη επιφάνεια στην οποία όπως αναφέρει πιθανόν θα επικολληθούν οι οδηγίες. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 5Α παρ. 4 της διακήρυξης µε τίτλο «τεχνικά Χαρακτηριστικά και 
Εγκατάσταση» προβλέπεται ότι «τα όργανα θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισµού 
ευανάγνωστες ταµπέλες, µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενηµέρωσης ως προς τους ασκούµενους 
µύες στην Ελληνική γλώσσα.  Οι εν λόγω ταµπέλες θα πρέπει να είναι ευκρινείς και µεγάλων 
διαστάσεων τουλάχιστον 0,90m έως 1,3m µήκος χ 0,20m έως 0,50m πλάτος.  Οι εν λόγω πινακίδες 
πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στα όργανα και σε σηµεία τέτοια ώστε να είναι ευανάγνωστα από τους 
χρήστες.  Προτάσεις µε ταµπέλες που θα τοποθετούνται περιφερειακά και όχι ενσωµατωµένα στα 
όργανα δεν θα γίνονται δεκτές. Προτάσεις οργάνων που φέρουν αυτοκόλλητες και όχι µεταλλικές 
ταµπέλες επάνω στα όργανα κρίνονται ως απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισµού καθώς κινδυνεύουν να 
αφαιρεθούν ή να φθαρούν». 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τόσο στο έντυπο της τεχνικής προσφοράς του κ. Κουνατίδη όσο και 
στο προσκοµιζόµενο δείγµα οι διαστάσεις της πινακίδας εµφανίζονται εντός των προβλεπόµενων από 
την διακήρυξη ορίων. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο έντυπο της προσφοράς του οι πινακίδες θα 
έχουν διαστάσεις 0,90m µήκος ήτοι το ελάχιστο όριο που προβλέπει η διακήρυξη και 0,30m πλάτος 
ήτοι ανώτερο του ελάχιστου ορίου (0,20m) που προβλέπεται στην διακήρυξη. Περαιτέρω όσον αφορά 
τις αναγραφόµενες στις εν λόγω πινακίδες οδηγίες, από το φάκελο της τεχνικής προσφοράς του κ. 
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Κουνατίδη αναφέρεται σαφώς ότι τα όργανα θα φέρουν ενσωµατωµένες ευανάγνωστες µεταλλικές 
πινακίδες στην Ελληνική Γλώσσα µε αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και ενηµέρωσης ως προς τους 
ασκούµενους µύες ακριβώς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο πρώτος λόγος 
της ένστασης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. 
2) Με τον δεύτερο λόγο της ένστασης, προβάλλεται ότι σε αντίθεση µε την διακήρυξη µεταξύ των 
προσφερόµενων ειδών από τον κ. Κουνατίδη , δεν είναι το όργανο πίεσης ώµων αλλά πίεσης στήθους.  
Ο λόγος αυτός είναι αβάσιµος καθώς το περιγραφόµενο στην τεχνική προσφορά είδος και 
συγκεκριµένα στο τµήµα όπου δίδεται η τεχνική περιγραφή και το φύλλο του συγκεκριµένου οργάνου, 
δεν προκύπτει αµφισβήτηση ως προς το προσφερόµενο είδος το οποίο ρητά αναφέρεται ως όργανο 
πίεσης ώµων.   
3) Με τον τρίτο λόγο της ένστασης προβάλλεται ότι η επιχείρηση Κουνατίδης προκειµένου να αποδείξει 
την προηγούµενη εµπειρία της από παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών προσκόµισε απλά 
φωτοαντίγραφα τιµολογίου και δελτίου αποστολής και όχι επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα. 

Στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι ο συµµετέχων θα πρέπει να προσκοµίσει 
«κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και 
ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα).  Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της 
αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη παράδοση των υλικών π.χ. 
πρωτόκολλα παραλαβής,  Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσης παραστατικά έγγραφα πώλησης π.χ. τιµολόγιο.  Αδυναµία 
υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών επισείει ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό.» 
 Στην προκείµενη περίπτωση η επιχείρηση Κουνατίδης για την απόδειξη της εµπειρίας της 
προσκόµισε τα κάτωθι : α) την από 24-12-2013 σύµβαση προµήθειας µε τον ∆ήµο Λαγκαδά καθώς και 
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής των υπό προµήθεια υλικών, β) την από 23-6-2014 σύµβαση 
προµήθειας µε τον ∆ήµο Λαγκαδά καθώς και πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής αυτής και γ) 
φωτοτυπία του µε αριθµό 432/2015 τιµολόγιου πώλησης - δελτίου αποστολής της επιχείρησης προς 
τον Γεωπονικό Κέντρο Σ. Παπανικολάου και Σια Ο.Ε. το οποίο έφερε απλώς την σφραγίδα της 
επιχείρησης χωρίς να αναφέρει ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το στέλεχος.  
Ωστόσο από την διακήρυξη προκύπτει ότι ο συµµετέχων θα έπρεπε να προσκοµίσει τις κυριότερες 
παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών εποµένως ακόµα και αν δεχθούµε τον ισχυρισµό της 
ενιστάµενης εταιρίας και δεν λάβουµε υπόψη τη φωτοτυπία του τιµολογίου, η επιχείρηση Κουνατίδης 
προσκόµισε για την απόδειξη της εµπειρίας της, της σύµβασης προµήθειας µε τον ∆ήµο Λαγκαδά.  
Εποµένως και ο λόγος αυτός της ενιστάµενης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. 
4) Με τον τέταρτο λόγο της ένστασης, προβάλλεται ότι η επιχείρηση Κουνατίδης δεν προσκόµισε 
πιστοποιητικό για τα όργανα γυµναστικής αλλά βεβαίωση ελέγχου δείγµατος . Ο λόγος αυτός είναι 
αβάσιµος καθώς η  συγκεκριµένη εταιρεία προσκόµισε στα δικαιολογητικά συµµετοχής πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης για την κατασκευή εµπορία και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008 της εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και ηµεροµηνία έκδοσης την 20-11-
2015 και οι προσκοµιζόµενες βεβαιώσεις για κάθε όργανο οι οποίες εκδόθηκαν µεταγενέστερα 
ακολουθούν το συγκεκριµένο πιστοποιητικό και αναφέρουν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που 
τηρήθηκαν για την κατασκευή τους  όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

α) την απόρριψη της υπό κρίση ενστάσεως και, 
β) την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας(Αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονοµικών Προσφορών) 
σύµφωνα µε την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε  (2) αντίγραφα 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
                                    
                             
                              

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ 
 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή   προτείνει α) την έγκριση ως έχει του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, 
                                     β) την απόρριψη της υπό κρίση ενστάσεως και 
                                    γ) την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας (Αποσφράγιση Υποφακέλου 
Οικονοµικών Προσφορών) σύµφωνα µε την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι αυτός ο 
διαγωνισµός για την αγορά οργάνων γυµναστικής σε δύο ανοικτούς χώρους έρχεται από το πουθενά, 
από ότι αποδείχτηκε και στο ∆.Σ δεν υπάρχει καµία αίτηση είτε δηµότη είτε συλλόγου εν πάσει 
περιπτώσει που θα µπορούσαµε να ακούσουµε σε τι αναφέρεται  για την κάλυψη κάποιων αναγκών 
αν υπάρχουν  , είναι µία πρόκληση απέναντι στις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά σε αθλητικά 
όργανα και στα σχολεία αλλά και στις παιδικές χαρές µετά το ξήλωµα των εκατόν είκοσι παιδικών 
χαρών που η ίδια η ∆. Αρχή οµολόγησε ότι χρειάζεται ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες και έχει µόνο 
είκοσι πέντε συν είκοσι πέντε  να δίνει τριάντα πέντε χιλιάδες για να κάνει δύο χώρους ανοικτής 
γυµναστικής στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι και µάλιστα όταν δεν χρηµατοδοτούνται από κάποιο 
πρόγραµµα και υπάρχει κίνδυνος να  χάσουµε τα λεφτά αλλά από ίδιους πόρους και όταν ειδικά στο 
Ληξούρι δεν υπάρχουν παιδικές χαρές ,όταν ξέρουµε ότι τα δηµοτικά τα γυµνάσια και τα λύκεια δεν 
έχουν αθλητικούς χώρους κ.λ.π  
Η µόνη που είναι οφελειµένη είναι η προµηθεύτρια εταιρία που µπορεί να είναι µία ή δύο το πολύ. 
Εµείς προτείνουµε τα χρήµατα αυτά να πάνε για την αγορά αθλητικών οργάνων στις παιδικές χαρές 
και στους χώρους εκγύµνασης των σχολείων και επειδή πιστεύουµε ότι η όλη αυτή η κατεπείγουσα 
διαδικασία είναι προκλητική  και επειδή δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις και δεν άλλαξαν οι όροι 
δηµοπράτησης ως προς το δείγµα καταγγέλλουµε την  όλη διαδικασία και επί της ενστάσεως  
ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ . 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  - 
Σοφία Γαρµπή – και Λυκούδης Ιωάννης. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το 5176/16-02-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ 
(εξέταση ένστασης)  του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυµναστικής υπαίθρου» 

     2.  Απορρίπτει την  αριθ.  3086/28-1-2016 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία  «GYMPARK 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και µε διακριτικό τίτλο «Πιττταράς ∆οµική» .  
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  3. ∆ίνει εντολή στην Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ για  την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας(Αποσφράγιση 
Υποφακέλου Οικονοµικών Προσφορών) σύµφωνα µε την µε αριθµό 49716/28-12-2015 διακήρυξη και την 
404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης). 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     78 / 2016                                                                         Α∆Α: 61Ι5ΩΕ5-Ι43 
ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του 3821/03-02-2016  Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ  του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια 
λαµπτήρων και λοιπών ειδών ∆ηµοτικού Φωτισµού για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε 
Αργοστολίου» και ανάκληση της 42/12-02-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το 14 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Εξέταση ένστασης κατά του 
3821/03-02-2016  Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπών ειδών ∆ηµοτικού 
Φωτισµού για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε Αργοστολίου» και ανάκληση της 42/12-02-
2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Με το αριθ. πρωτ. 3821/3-02-2016 Πρακτικό της Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 
ΕΚΠΟΤΑ  προτείνεται ως προσωρινός µειοδότης για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆Ε Αργοστολίου) την εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση 44,91%επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 16.617,80,€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 
20.376,91€, έναντι της εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε 
χαµηλότερη έκπτωση 36,01%επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 13.321,98 και 
συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 23.672,73€ . 
Το εν λόγω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ εγκρίθηκε από την   Οικονοµική Επιτροπή µε 
την 42/12-02-2016 απόφασή της και ανακήρυξε µειοδότρια την µε την επωνυµία 
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ.πρωτ. 3219/340 & 
1500/166&1240/136/3-03-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
Επί του 3821/3-02-2016  Πρακτικού κατατέθηκε η µε τον  αριθµ. πρωτ. 5392/18-02- 2016 
ένσταση της  εταιρείας  µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  



 

  

   

  

464  

 
 
 
 
 
 



 

  

   

  

465  

 
 
 

 
 
 



 

  

   

  

466  

 
 
 
 

 

 



 

  

   

  

467  

 
 
 
 

Επίσης η εταιρία µε την επωνυµία  «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» κατέθεσε το µε το 
αριθ. πρωτ. 8188/9-03-2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και 
προς την Οικονοµική Επιτροπή  το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Για όλα  τα  παραπάνω η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ γνωµοδοτεί µε την  αριθ. 
8526/11-03-2016 γνωµοδότησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
 
        Αργοστόλι :11/03/2016 
        Αριθ.Πρτ.: 8526  

 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. 
αποφ: 15/2016 ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

∆υνάµει της µε αριθ. πρωτ. : 2534/25-01-2015  διακήρυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκηρύχθηκε 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια «Λαµπτήρων και λοιπών ειδών ∆ηµοτικού 
φωτισµού» συνολικού προϋπολογισµού 36.994,71 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α).  Στον εν 
λόγω διαγωνισµό ο οποίος διενεργήθηκε την 3η Φεβρουαρίου 2016 συµµετείχαν οι κάτωθι : α)  
Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Κράλη Ιωάννη µε Α∆Τ: Χ 275469, η 
προσφορά του οποίου έλαβε  αριθ. πρωτ. 3788/3-2-2016, β)  Ατσάρου Τζόγια σύζυγος Γεωργίου, µε 
νόµιµο εκπρόσωπο τον κο Ατσάρο Γεώργιο, η προσφορά της οποίας έλαβε αριθ. πρωτ. 3789/3-2-
2016, γ)  Ρουµελιώτης Αθ. Θεόδωρος µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κο Ρουµελιώτη Αθανάσιο µε 
Α∆Τ:ΑΒ 581640, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 3791/3-2-2016, δ) Ν.Σιµάτος & Σια 
Ε.Ε.,µε νόµιµο εκπρόσωπο τον κο Σιµάτο η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 3792/3-2-2016, 
ε) Τόλης Γεώργιος µε εκπρόσωπο τον κο Τόλη Γεώργιο, η προσφορά του οποίου έλαβε αριθ. πρωτ. 
3793/3-2-2016, 

Επί του εν λόγω διαγωνισµού συντάχθηκε το µε αριθµό πρωτ. : 3821/2016 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο προτάθηκε ως προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού 
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  (∆Ε Αργοστολίου), την εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» η οποία προσέφερε  µεγαλύτερη έκπτωση 44,91 % επί 
του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 16.617,80€ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 20.376,91€, έναντι 
της εταιρείας µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε  χαµηλότερη έκπτωση  36,01 % 
επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι 13.321,98 € και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ  23.672,73 €. 

Το ως άνω πρακτικό τέθηκε για έγκριση κατά την 6η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ληφθείσας προς τούτο της µε αριθµό 42/2016 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Κατά την εν λόγω πρακτικού η ανώνυµη εταιρία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται άσκησε την από 17-02-2016 και µε αριθ. πρωτ. : 5392/18-02-20216  εµπρόθεσµη 
ένστασή της µε την οποία   και για όσους λόγους επικαλείται, την ακύρωση του ανωτέρω πρακτικού 
και τον αποκλεισµό του συµµετέχοντος Ρουµελιώτη Θεοδώρου λόγω ουσιωδών αποκλίσεων από τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και της µελέτης και ασαφούς προσφοράς. 
 Επί της ανωτέρω εντάσεως θέτουµε υπόψη σας τα κάτωθι : 
1)  Με τον πρώτο λόγο της ενστάσεως προβάλλεται ότι στην τεχνική προσφορά του κ. Ρουµελιώτη 
υπάρχουν πληµµέλειες.  Ωστόσο όσον αφορά την  µη αναγραφή στο υπό στοιχείο α/α 12 
προσφερόµενο είδος  του χρόνου ζωής του λαµπτήρα, η αναγραφή αυτού σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων δεν ήταν υποχρεωτική.  Συγκεκριµένα στο άρθρο 8 περ. 3 
αναφέρεται ότι «Τεχνική Περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει 
την αξιολόγηση  των προσφορών».  Επίσης η τεχνική προσφορά παρά τα όσα αντίθετα επικαλείται η 
ενιστάµενη είναι ορισµένη καθώς για το υπό στοιχείο α/α 12 προσφερόµενο είδος, προσκοµίστηκε 
προσπέκτους από το επίσηµο διαδικτυακό ισότοπο της εταιρίας και πιστοποιητικό CE.  Επίσης το εν 
λόγω είδος αναγράφεται ρητά στην τεχνική προσφορά του κ. Ρουµελιώτη.   
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2) Με τον δεύτερο λόγο της ενστάσεως προβάλλεται ότι στην οικονοµική προσφορά του κ. Ρουµελιώτη 
υπάρχει ουσιώδης παράλειψη αναγραφής τιµής του υλικού µε α/α 12, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
µεγάλη διαφορά στη συνολική προσφερόµενη τιµή, γεγονός που καθιστά ασαφή την προσφορά του.  
Ο λόγος αυτός είναι αβάσιµος διότι όπως αναφέρεται και στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του κ.Ρουµελιώτη και συγκεκριµένα στο υπ’ αριθ. 12 είδος 
(«Λαµπτήρας HQI 100W (ψυχρό φως) τύπου αχλάδι Ε27, φωτεινή ροή 8000lm») πράγµατι δεν είχε 
αναγράψει προσφερόµενη τιµή µονάδας (στήλη: ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ) και αριθµ. σύνολο (στήλη: Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ). Σηµειώνεται όµως ότι τόσο η προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα (χωρίς ΦΠΑ) αλλά και η 
συνολικά προσφερόµενη τιµή (χωρίς ΦΠΑ) για το είδος αυτό είχαν συµπεριληφθεί στο συνολικό ύψος 
της προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ).  Ως εκ τούτου συνάγεται ότι η προσφορά του για το υπ’ αριθ. 12 είδος 
ανέρχεται στα 14,00 € και στο συνολικό 420,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 
αοριστία στην οικονοµική προσφορά του κ. Ρουµελιώτη.  Επισηµαίνουµε δε, ότι όπως η ίδια η 
ενιστάµενη οµολογεί και η δική της οικονοµική προσφορά παρουσίαζε αποκλίσεις πλην όµως τόσο για 
την ιδία όσο και για τον ανακηρυχθέντα ως προσωρινό µειοδότη, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έκρινε τις 
αποκλίσεις αυτές ήσσονος σηµασίας τηρώντας την αρχή της ισότητας µεταξύ των διαγωνιζοµένων. 
3) Με τον τρίτο λόγο της ενστάσεως προβάλλεται ότι στην τεχνική  προσφορά του κ. Ρουµελιώτη 
υπάρχει ουσιώδης παράλειψη για τα είδη Α/Α 41-45 ( ντουί Ε27 και ντουί Ε40) και δεν έχει κατατεθεί 
δήλωση συµµόρφωσης για κανένα από τα προσφερόµενα είδη εφόσον το προσκοµισθέν 
πιστοποιητικό CE δεν αντιστοιχεί µε τους κωδικούς των προσφερόµενων ειδών στα τεχνικά φυλλάδια .  
Ο λόγος αυτός είναι βάσιµος µόνο ως προς το είδος Α/Α 45 ( ντουί Ε40 ) εφόσον πράγµατι το 
προσκοµισθέν πιστοποιητικό τύπου CE περιλαµβάνει όλους τους παραγόµενους από την 
κατασκευάστρια εταιρεία HΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ABEE τύπους ντουί E 27 και όχι τον τύπο ντουί Ε40 για 
Α/Α 45 είδος της τεχνικής προσφοράς του κ. Ρουµελιώτη. 
4) Με τον τέταρτο λόγο της ενστάσεως προβάλλεται ότι στην τεχνική  προσφορά του κ. Ρουµελιώτη 
υπάρχει ουσιώδης παράλειψη για το προσφερόµενο  είδος Α/Α 36 ( φωτιστικό γλόµπος εξωτερικού 
χώρου, γάλακτος ,µε βάση και ντουί Ε27, Φ250) εφόσον δεν έχει κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης CE 
για το παραπάνω είδος.  Ο λόγος αυτός είναι βάσιµος διότι πράγµατι δεν έχει κατατεθεί δήλωση 
συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο είδος αλλά µόνο για  τα είδη µε A/Α 37-38 της κατασκευαστικής 
εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ που αποτελεί την κατασκευάστρια εταιρεία του ανωτέρω φωτιστικού 
γλόµπου ,µε βάση και ντουί Ε27, Φ250. 
5) Με τον πέµπτο λόγο της ενστάσεως προβάλλεται ότι στην τεχνική  προσφορά του κ. Ρουµελιώτη 
υπάρχει ουσιώδης παράλειψη για τα προσφερόµενα  είδη Α/Α 60-63 « Αυτόµατες Ασφάλειες καµπύλης 
Β, 3ka» καθώς έχει κατατεθεί κατάλογος  της εταιρείας HAGER  για αυτόµατες ασφάλειες (ράγας) 
καµπύλης Β όµως τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια αναφέρονται σε 
ασφάλειες ράγας καµπύλης C.  Ο λόγος αυτός είναι  βάσιµος διότι πράγµατι ενώ έχει κατατεθεί 
κατάλογος  της εταιρείας HAGER  για αυτόµατες ασφάλειες (ράγας) καµπύλης Β και  στο φύλλο 
συµµόρφωσης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Ρουµελιώτης αναφέρονται ρητώς οι οι ασφάλειες 
ράγας καµπύλης Β, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια που 
κατατέθησαν  αναφέρονται σε ασφάλειες ράγας καµπύλης C και όχι του ζητούµενων καµπύλης Β για 
τα είδη µε Α/Α 60-63. 
 
Επιπλέον των ανωτέρω στις 3/3/2016 κατατέθηκε η µε αριθ. πρωτ. 7455 αίτηση της εταιρείας 
Ρουµελιώτης Αθ. Θεοδώρου όπου αιτούνταν την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Καυκάς Α.Ε. 
Κατά την διαδικασία αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών ενηµερώθηκε για την υποβολή από την 
εταιρεία Καυκάς Α.Ε. ένστασης κατά του υπ΄αριθ.3821 -03/02/2016  πρακτικού της επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ, και απέστειλε στην εν λόγω επιτροπή το µε αριθ. πρωτ. 8188 9/3/2016 υπόµνηµα 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της ανωτέρω ενστάσεως. 
 Από την εξέταση του υποµνήµατος διαπιστώθηκε πληµµέλεια ως προς την τήρηση της διαδικασίας 
κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού και συγκεκριµένα η υπ΄αριθ. 42/2016 απόφαση  
κατακύρωσης της οικονοµικής επιτροπής απεστάλη µε το υπ΄αριθ. 4817 /15-2-2016 διαβιβαστικό στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελλοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου στις 17-2-2016 και 
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ταυτόχρονα απεστάλη  µε τηλεοµοιοτυπία στους δύο παραπάνω µειοδότες δηλαδή την εταιρεία 
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε και την εταιρεία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
∆ηλαδή δεν τηρήθηκε η προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας  (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παραγ. 1β) από 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στους δύο µειοδότες και µετά την παρέλευση της 
συγκεκριµένης προθεσµίας να πραγµατοποιηθεί η αποστολή της υπ΄αριθ. 42 /2016 απόφαση 
κατακύρωσης της οικονοµικής επιτροπής στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελλοποννήσου , ∆υτικής 
Ελλάδος και Ιονίου. 
 Για όλους τους ανωτέρω λόγους και στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των 
διαγωνιζοµένων  γνωµοδοτούµε προς την οικονοµική επιτροπή την επανάληψη του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Λαµπτήρων και λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού» 
συνολικού προϋπολογισµού 36.994,71 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α).  εφόσον 
διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω πληµµέλειες τόσο στην διαγωνιστική διαδικασία όσο και στην τεχνική 
προσφορά της εταιρείας Ρουµελιώτης Αθ. Θεοδώρου που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του  
∆ιαγωνισµού.  

Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 
1.ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ________________ 
2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ__________ 
3.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος µετά τα παραπάνω προτείνει επειδή κάποιοι αναφερόµενοι λόγοι της ένστασης της  
εταιρείας  µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» είναι βάσιµοι και επειδή δεν τηρήθηκε επακριβώς η     
διαδικασία της κατακύρωσης του διαγωνισµού  : α)  Την αποδοχή στο σύνολό της , της  8526/11-03-
2016 Γνωµοδότησης της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ,  β) την ανάκληση της 42/12-02-2016 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής   και  γ) την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού. 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
 Την εισήγηση όπως διαµορφώθηκε µε την πρόταση της Προέδρου κ. Σοφίας Γαρµπή   ψηφίζουν: 
Σοφία Γαρµπή –Αλυσανδράτος Σταυρος Γεράσιµος- Ανουσάκης Νικόλαος και Λυκούδης Ιωάννης  . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 404/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) την 42/12-02-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
την αριθµ. πρωτ. 5392/18-02- 2016 ένσταση της  εταιρείας  µε την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε»  
4) το µε το αριθ. πρωτ. 8188/9-03-2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ της εταιρίας µε την επωνυµία  
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» 
5) την 8526/11-03-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 
 Την εισήγηση της Προέδρου :  
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Αποδέχεται στο σύνολό της  την 8526/11-03-2016 Γνωµοδότηση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. αποφ: 15/2016 ΕΚΠΟΤΑ   του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου σύµβασης για την «Προµήθεια λαµπτήρων και 
λοιπών ειδών ∆ηµοτικού Φωτισµού για την κάλυψη των αναγκών της ∆. Ε Αργοστολίου» 
2. ΑΝΑΚΑΛΕΙ  την 42/12-02-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για όλους τους παραπάνω 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ.  8526/11-03-2016 Γνωµοδότηση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ. αποφ: 15/2016 
ΕΚΠΟΤΑ   . 
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3. Την επανάληψη  του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Λαµπτήρων και 
λοιπών ειδών ∆ηµοτικού φωτισµού» συνολικού προϋπολογισµού 36.994,71 ευρώ ( 
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α).   
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  79 / 2016                                                               Α∆Α: 7Χ9ΛΩΕ5-ΤΝΧ 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων χώρων- Οδός Π. Βαλλιάνου.  
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  ,  εισηγούµενη    το 15 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση 
Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων- Οδός Π. 
Βαλλιάνου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 6722/29-02-2016 έγγραφο  του αναπληρωτή   
Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  το οποίο  έχει ως 
εξής: 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6647/29-02-2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ του  αναπληρωτή   Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου  για τον ορισµό Επιβλεπόντων του εν λόγω έργου η οποία έχει ως εξής: 
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Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού 
Εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων- Οδός Π. Βαλλιάνου.» όπως παρακάτω: 
 
1. Καλογερόπουλο Θεόδωρο Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό, ως αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης. 
2. Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ,ως Επιβλέπουσα 
3. Φιλιππάτο Γεράσιµο Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός ,ως Επιβλέπων. 
4. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Π. Ε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό , ως Επιβλέπων. 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Έχουµε τονίσει ότι αυτό το έργο δεν είναι πρώτης 
προτεραιότητας ,υπάρχουν άλλες ανάγκες για να υλοποιηθούν µε τα χρήµατα αυτά συν ότι είναι από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και πιστεύουµε ότι δεν θα υλοποιηθεί και το καταψηφίζουµε. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  - 
Σοφία Γαρµπή – και Λυκούδης Ιωάννης. 
Και αφού έλαβε υπόψη :  

1. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

2. Τον Ν 3669/2008  

3. Την  6647/29-02-2016 απόφαση του αναπληρωτή Προϊστάµενου. 

  4.     Το  6722/29-02-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή  Προϊστάµενου   της διευθύνουσας υπηρεσίας     
         Και τέλος την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
χώρων- Οδός Π. Βαλλιάνου.» όπως παρακάτω: 

 

1. Καλογερόπουλο Θεόδωρο Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό, ως αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης. 
2. Μπενετάτου Ελένη Τ.Ε Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ,ως Επιβλέπουσα 
3. Φιλιππάτο Γεράσιµο Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός ,ως Επιβλέπων. 
4. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Π. Ε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό , ως Επιβλέπων. 
 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  80  / 2016                                                               Α∆Α: ΩΙΚΚΩΕ5-ΛΑ8 
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων χώρων-  Πλατεία  Βαλλιάνου».  
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος  ,  εισηγούµενη  το 16 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης : Συγκρότηση Επιτροπής 
Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων-  Πλατεία  Βαλλιάνου.» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ. 6722/29-02-2016 έγγραφο  του αναπληρωτή   Προϊσταµένου 
της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  το οποίο  έχει ως εξής: 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6649/29-02-2016 
ΑΠΟΦΑΣΗ του  αναπληρωτή   Προϊσταµένου της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου  για τον ορισµό Επιβλεπόντων του εν λόγω έργου η οποία έχει ως εξής: 
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Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού 
Εδάφους για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων-  Πλατεία  Βαλλιάνου.» όπως παρακάτω: 
 
1. Καλογερόπουλο Θεόδωρο Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης. 
2. Σπαθή Σπυρύδωνα  Τ.Ε   Έργων Υποδοµής ,ως Επιβλέπων. 
3. Φιλιππάτο Γεράσιµο Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός ,ως Επιβλέπων. 
4. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ως Επιβλέπων. 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Έχουµε τονίσει ότι αυτό το έργο δεν είναι πρώτης 
προτεραιότητας ,υπάρχουν άλλες ανάγκες για να υλοποιηθούν µε τα χρήµατα αυτά συν ότι είναι από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και πιστεύουµε ότι δεν θα υλοποιηθεί και το καταψηφίζουµε. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  - 
Σοφία Γαρµπή – και Λυκούδης Ιωάννης. 
Και αφού έλαβε υπόψη :  

4. Το  άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

5. Τον Ν 3669/2008  

6. Την  6649/29-02-2016 απόφαση του αναπληρωτή Προϊστάµενου. 

  4.     Το  6722/ 29-02-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή  Προϊστάµενου   της διευθύνουσας υπηρεσίας     
         Και τέλος την εισήγηση της Προέδρου :  
 
                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 Συγκροτεί την  Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
χώρων- Πλατεία  Βαλλιάνου.» όπως παρακάτω: 

 

1. Καλογερόπουλο Θεόδωρο Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός.  
2. Σπαθή Σπυρύδωνα  Τ.Ε   Έργων Υποδοµής. 
3. Φιλιππάτο Γεράσιµο Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός. 
4. Αλεξανδρόπουλο Ευάγγελο Π. Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός . 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             
Σοφία Γαρµπή    
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


